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The global language of business. 

 
WSTĘP  
 
Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług  
i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników potrzebę rozszerzenia zasięgu systemu, poza samą tylko 
identyfikację. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, w celu uzupełnienia innych standardów GS1 
opracowano otwarty system, który umożliwia użytkownikom przedstawianie informacji uzupełniających w 
postaci kodów kreskowych, a tym samym usprawnia zarządzanie łańcuchem dostaw.  
Owe informacje uzupełniające są przedstawiane przy pomocy tzw. Identyfikatorów Zastosowania GS1. 
Oczywiście, informacje dodatkowe muszą być nanoszone razem  
z numerami identyfikacyjnymi na obiektach, do których się odnoszą.  
Identyfikatory Zastosowania (IZ) są to prefiksy definiujące znaczenie i format pola danych, które po nim 
następuje. Każdy IZ składa się z 2 do 4 cyfr, po których następuje pole danych.  
 
Przykład:  
IZ 01 oznacza „Globalny Numer Jednostki Handlowej” (GTIN™)  
 
01  05901111111119  
         Globalny Numer Jednostki Handlowej 
         Identyfikator Zastosowania 

 
IZ 01 oznacza:  
– znaczenie pola danych: Globalny Numer Jednostki Handlowej o określonej strukturze  

(14 cyfr, na końcu cyfra kontrolna liczona według standardowego algorytmu),  
– długość pola danych: 14 znaków,  
– rodzaj kodowanych znaków: znaki numeryczne.  
 
Ze względu na oszczędność miejsca, najczęściej używane IZ są dwucyfrowe. Niektóre pola blisko 
związane znaczeniowo zawierają te same pierwsze dwie cyfry, które definiują grupę, a po nich 
następuje dodatkowa trzecia, a czasem również czwarta cyfra, identyfikujące specyficzne 
zastosowanie. Niekiedy czwarta cyfra określa położenie przecinka dziesiętnego, np. w przypadku 
miar, kwot płatności itp.  
 
Dane następujące po IZ mogą być znakami alfanumerycznymi lub numerycznymi, o długości do 30 znaków. 
Pola danych mogą mieć stałą ściśle określoną, bądź zmienną długość. Pola  
o stałej długości muszą zawsze zawierać dane o przypisanej im długości. Dla każdego pola  
o zmiennej długości określona jest jego długość maksymalna, wyznaczona w celu ułatwienia projektowania 
zastosowań.  
 
Pola danych niektórych IZ (dotyczy to numerów identyfikacyjnych) zakończone są obowiązkową cyfrą 
kontrolną. Poprawność tej cyfry weryfikowana jest przez oprogramowanie aplikacyjne, w którym należy 
uwzględnić taką funkcję. Cyfry te liczone są według standardowych algorytmów, przedstawionych w 
Załączniku 1.  
 
Należy pamiętać o tym, że Identyfikatory Zastosowania, podobnie jak wszystkie inne standardy GS1, 
zapewniają unikalną i jednoznaczną identyfikację jedynie w ramach ściśle określonej dziedziny zastosowań. 
Standardy identyfikacyjne GS1 opracowano dotąd dla sześciu dziedzin zastosowań i mogą one być 
stosowane wyłącznie w sytuacjach odpowiadających definicji tego zastosowania. Jeżeli pojawią się nowe 
wymagania, inne od dotychczasowych, to konieczne będzie zdefiniowanie nowej dziedziny zastosowań, a 
nie adaptowanie do niej istniejących rozwiązań.  
 
Dziedziny zastosowań systemu GS1 
• Jednostki handlowe  
• Jednostki logistyczne  
• Zasoby  
• Lokalizacje  
• Relacje usługowe  
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• Zastosowania specjalne  
– Kupony  
– Rachunki zwrotne  
– Elektroniczne Identyfikatory Seryjne  
– Zastosowania wewnętrzne  
– Rachunki płatnicze  
– Towary definiowane przez klientów  

 
Identyfikatory Zastosowania i związane z nimi dane przedstawia się w kodzie kreskowym GS1N-128, 
którego opis i specyfikacje techniczne zawiera broszura wydana przez GS1 Polska – „Symbolika kodu 
kreskowego GS1-128”. W kodzie tym, poszczególne IZ i ich pola danych można łączyć ze sobą w jeden 
symbol kodu kreskowego, co zapewnia oszczędność miejsca na etykiecie. Sposób kodowania IZ i łączenia 
ich ze sobą opisano również we wspomnianej broszurze.  
Poniżej lub powyżej symbolu kodu kreskowego musi zostać wydrukowana tekstowa wersja zakodowanych w 
nim danych. Identyfikatory Zastosowania są tam przestawione w nawiasach, co zapewnia ich łatwe 
rozpoznawanie i ułatwia wprowadzanie danych przez klawiaturę. Nawiasy nie są jednak częścią danych i nie 
są zakodowane w symbolu kodu kreskowego.  
 
 
1.  SERYJNY  NUMER  JEDNOSTKI  WYSYŁKOWEJ  –   
SERIAL  SHIPPING  CONTAINER  CODE  –  SSCC  (IZ  00)  

 
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, jest to numer identyfikacyjny jednostki logistycznej  
(np. palety, beczki, skrzyni, kontenera).  
Jednostka logistyczna, która może mieć dowolny skład, tworzona jest do transportu i/lub składowania. Musi 
być identyfikowana i zarządzana w całym łańcuchu dostaw. Identyfikacja  
i oznaczanie jednostek logistycznych symbolami kodu kreskowego mogą być wykorzystane  
w wielu aplikacjach użytkowników. SSCC zapewnia połączenie przedstawionych w kodzie kreskowym 
informacji dotyczących jednostki logistycznej z informacjami o jednostce, wymienianymi pomiędzy 
partnerami handlowymi przy pomocy Elektronicznej Wymiany Danych – EDI.  
Tam, gdzie do przekazywania szczegółowych informacji dotyczących jednostek logistycznych stosuje się 
EDI, lub też informacje te już znajdują się w bazie danych, SSCC działa jako odnośnik do tych informacji.  
Każdej indywidualnej jednostce logistycznej przydzielany jest unikalny numer, który pozostaje niezmienny 
przez cały okres trwania danej jednostki logistycznej. Może on być stosowany jako klucz dostępu do 
informacji dotyczących jednostek logistycznych w plikach komputerowych.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

 Seryjny numer jednostki wysyłkowej 

Identyfikator 
Zastosowani

a 

Cyfra 
uzupełni

ająca 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej GS1 + 

numer jednostki kodującej) 

 
Oznaczenie jednostki 

Cyfra 
kon-

trolna

0  0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

0  0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

0  0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

0  0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 
 
Identyfikator Zastosowania 00 oznacza, że pole danych zawiera Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej 
(SSCC).  
 
Cyfra uzupełniająca służy do zwiększenia puli numerów SSCC. Może to być dowolna cyfra od 0 do 9. Jest 
ona przydzielana przez firmę, która tworzy SSCC.  
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Prefiks firmy GS1 składa się z prefiksu kraju (w Polsce – 590) oraz numeru firmy, nadawanego 
użytkownikowi systemu przez odpowiednią organizację krajową GS1 (w Polsce nazywa się to numerem 
jednostki kodującej).  
 
Oznaczenie jednostki jest numerem seryjnym, jego strukturę określa użytkownik systemu, któremu 
przydzielono prefiks firmy.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 17 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
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2.  GLOBALNY  NUMER  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  –   
GLOBAL  TRADE  ITEM  NUMBER  –  GTIN™  (IZ  01)  
 
Jest to numer zawsze czternastocyfrowy, oparty na standardowej strukturze numerów identyfikacyjnych 
GTIN-12, GTIN-8, GTIN-13 lub GTIN-14.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN™) Rodzaje numerów 
wyjściowych  
dla numerów 

czternastocyfrowy
ch 

 
Identyfikator 

Zastosowania Cyfra 
wskaźni

kowa 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej + numer jednostki 

kodującej) i oznaczenie jednostki 

Cyfra 
kontrol

na 

GTIN14  0  1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
 N8 N9 N10 N11 N12
 N13 

N14 

GTIN-13  0  1 I N1 N2 N3 N4 N5 N6
 N7 N8 N9 N10 N11
 N12 

N13 

GTIN-12  0  1 I 0 N1 N2 N3 N4 N5
 N6 N7 N8 N9 N10
 N11 

N12 

GTIN-8  0  1 I 0 0 0 0 0 N1
 N2 N3 N4 N5 N6
 N7 

N8 

 
Identyfikator Zastosowania 01 oznacza, że pole danych zawiera numer identyfikacyjny jednostki handlowej 
(GTIN™).  
 
Cyfra wskaźnikowa służy do uzupełnienia numeru GTIN-14 do długości 14 cyfr.  
Dla numerów GTIN-14,GTIN-8, GTIN-12 i GTIN-13 (z pominięciem cyfry kontrolnej), przyjmuje ona wartości:  
– 1 do 8 dla jednostek handlowych o stałej ilości,  
– 9 dla jednostek handlowych o zmiennej ilości,  
– dla nowo tworzonych numerów identyfikacyjnych wartość tej cyfry może wynosić 0.  
Najprościej jest przydzielać cyfry wskaźnikowe kolejno, tj. 1,2,3… dla każdego zgrupowania jednostki 
handlowej. Jest ona przydzielana przez firmę, która tworzy numer GTIN14.  
 
Numer identyfikacyjny GS1 jednostki handlowej może zawierać numery identyfikacyjne GTIN-8, GTIN-12 
i GTIN-13 produktów zawartych w oznaczanej jednostce (np. opakowań jednostkowych lub zbiorczych 
niższego poziomu pakowania),  
w przypadku opakowań o jednorodnej zawartości. Jeżeli opakowanie nie jest jednorodne i nie ma możliwości 
wykorzystania numerów identyfikacyjnych zawartości, tworzy się całkowicie nowe numery identyfikacyjne.  
Jeżeli do utworzenia numeru GTIN-14 wykorzystano numery krótsze niż 13 cyfr (GTIN-8 lub GTIN-12), to 
należy je wyjustować do prawej strony i uzupełnić z przodu zerami.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 13 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
Uwaga: Jeżeli cyfra wskaźnikowa GTIN™ wynosi 9, oznacza to, że dana jednostka handlowa ma zawartość 
o zmiennej ilości, wówczas po GTIN™ musi następować dodatkowa informacja  
o ilości zawartych w środku towarów, która stanowi uzupełnienie identyfikacji tej jednostki. Może to być IZ 
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(30), określający liczbę zawartych towarów lub któryś z IZ (31–36) określający jednostkę miary i ilość 
zawartości.  
 
 
3.  IDENTYFIKATOR  JEDNOSTEK  HANDLOWYCH   
ZAWARTYCH  W  JEDNOSTCE  LOGISTYCZNEJ  (IZ  02)  
 
Identyfikator jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej służy do oznaczania zawartości 
jednostek logistycznych, które nie są przedmiotem handlu (tj. nie są zamawiane, wyceniane, fakturowane 
itp.) Jednostki te same nie są jednostkami handlowymi, tworzy się je wyłącznie do celów transportu, a 
wszystkie jednostki handlowe, które są w nich zawarte mają ten sam GTIN™. Można je oznaczyć podając 
GTIN™ (numer identyfikacyjny) zawartych wewnątrz jednostek.  
 
IZ (02) można stosować wyłącznie do jednorodnych jednostek logistycznych.  

 
Format IZ i jego pola danych  

 
Identyfikator jednostek handlowych zawartych  

w jednostce logistycznej  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

GTIN™ zawartych jednostek handlowych Cyfra 
kontrolna 

0  2 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11 N12  N13 N14 
 
Identyfikator Zastosowania 02 oznacza, że pole danych dotyczy numeru identyfikacyjnego jednostek 
handlowych zawartych wewnątrz.  
 
GTIN™ zawartych jednostek handlowych jest to numer identyfikacyjny jednostki handlowej najwyższego 
poziomu pakowania zawartej w jednostce logistycznej. Oznacza to, że jeżeli na przykład na palecie 
umieszczono produkty zapakowane w dużych pudłach, które z kolei zawierają opakowania pojedynczych 
towarów, to po IZ (02) należy podać GTIN™ z tych pudeł.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 13 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
Uwagi:  
IZ (02) zawsze musi występować w połączeniu z IZ (37), określającym liczbę zawartych jednostek i z SSCC 
określającym numer danej jednostki logistycznej (konkretnej „sztuki” opakowania lub palety). Jeżeli stosuje 
się parę IZ 02–37, to na tej samej jednostce w żadnym wypadku nie można umieścić IZ 01, ponieważ w 
aplikacjach wykorzystujących automatyczne skanowanie w punkcie przyjęć, mogłoby to spowodować 
podwójne wprowadzanie przyjmowanych jednostek do stanu zapasów. Odczyt IZ 01 powoduje dodanie do 
stanu zapasów jednej palety, a jednoczesne odczytanie IZ 02/37 może ponownie dodać określoną liczbę 
kartonów do tego samego stanu zapasów.  
Należy pamiętać, że jednostka handlowa musi być identyfikowana Globalnym Numerem Jednostki 
Handlowej (GTIN™). To producent musi zdecydować, czy dane opakowanie jest jednostką handlową, czy 
nie. Jeżeli na przykład sprzedaje on swoje towary jako pojedyncze jednostki lub pakuje je w kartony, to 
nadaje inny numer towarowy na pojedynczą jednostkę,  
a inny na karton. W takim przypadku, zarówno pojedyncze towary, jak i kartony z towarami  
są jednostkami handlowymi, ale jeżeli kartony są następnie umieszczane na paletach tylko dla ułatwienia 
transportu, to palety nie są identyfikowane IZ 01, ponieważ nie są one jednostkami handlowymi. Dla celów 
śledzenia i kontroli, palety identyfikuje się wówczas SSCC (IZ 00).  
Jeżeli natomiast palety zawierające określoną liczbę kartonów są jednostkami handlowymi,  
to są oznaczone nowym numerem GTIN-14, z IZ (01).  
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IZ 02 opracowano dla ułatwienia operacji handlowych, w sytuacjach kiedy nie ma dostępu  
do elektronicznej wymiany danych. Ma on umożliwić firmom oznaczenie jakie i ile jednostek handlowych 
zawartych jest w danej jednostce transportowej. Jeżeli paleta nie jest jednostką handlową, to można 
zastosować kombinację IZ 02 i 37 na poziomie palety, do oznaczenia jej zawartości.  
Jeżeli cyfra wskaźnikowa GTIN™ zawartych jednostek handlowych wynosi 9, oznacza to,  
że dana jednostka logistyczna zawiera jednostki handlowe o zmiennej ilości. Może to też oznaczać, że 
podany GTIN™ jest numerem domyślnym, nie pojawia się natomiast na zawartych wewnątrz jednostkach 
handlowych. W każdym przypadku jednak, po IZ (02) zaczynającym się od cyfry „9” musi następować 
dodatkowa informacja o ilości zawartych w środku towarów, która stanowi uzupełnienie identyfikacji tej 
jednostki. Jest to IZ (37), określający liczbę zawartych wewnątrz jednostek handlowych i któryś z IZ (31–36) 
określający jednostkę miary i ilość zawartości.  
 
 
4.  NUMER  SERII  LUB  PARTII  PRODUKCYJNEJ  (IZ  10)  
 
Ten IZ koduje numer serii lub partii produkcyjnej jednostki handlowej, na której jest umieszczony. Służy do 
śledzenia jednostek handlowych o określonych cechach produkcyjnych tam, gdzie jest to potrzebne. Może to 
być numer partii produkcyjnej, numer zmiany, numer maszyny, czas, wewnętrzny kod produkcyjny itp. Dane 
te mogą odnosić się do samej jednostki handlowej lub zawartych w niej jednostek.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer serii produkcyjnej lub partii 

1  0 X1 → X20  
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 10 oznacza, że pole danych zawiera numer serii produkcyjnej lub partii.  
 
Numer serii lub partii produkcyjnej zawiera wszelkie informacje, jakie producent, przetwórca lub firma 
pakująca (strona odpowiedzialna za śledzenie danej jednostki) uzna  
za odpowiednie dla jednostki handlowej, na którą nanoszony jest ten ciąg elementów. Oznaczenie to ułatwia 
kontrolę oraz wycofywanie z obrotu produktów wadliwych lub szkodliwych dla konsumentów. Dyrektywa UE 
89/396 wymaga podawania serii lub partii produkcyjnej na tych produktach spożywczych, które nie mają 
oznaczonego na opakowaniu okresu trwałości (IZ 15 lub 17), z podaniem dnia, miesiąca i roku.  
Dane te są alfanumeryczne i mogą zawierać wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej 
Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
 
Uwaga: Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być połączony z numerem jednostki 
handlowej, do której się odnosi.  
 
Numer serii produkcyjnej lub partii nie jest częścią jednoznacznej identyfikacji jednostki handlowej. Oznacza 
to, że nie może być używany do przedstawienia cech jednostki handlowej, które powinny być uwzględnione 
w numerze identyfikacyjnym jednostki (GTIN™). Wszelkie cechy wyróżniające dany rodzaj produktu od 
innych rodzajów muszą być uwzględnione przy nadawaniu numeru identyfikacyjnego. IZ (10) zawiera 
natomiast jedynie informacje uzupełniające. Zaleca się stosowanie nie znaczących (skróconych) danych dla 
oznaczenia numerów serii lub partii, co umożliwia skrócenie ciągów elementów, a tym samym symbolu kodu 
kreskowego. 
 
 
5.  DATY  IZ  (11),  (13),  (15)  I  (17)  
 
Daty w kodzie kreskowym EAN mają format RRMMDD, a w celu oznaczenia jedynie roku  
i miesiąca, w miejsce DD należy wstawić "00".  
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Owe IZ służą do odróżnienia identycznych jednostek handlowych według informacji o dacie tam, gdzie jest 
to niezbędne w praktyce gospodarczej. W systemie EAN•UCC dostępne są następujące rodzaje dat:  
• Data produkcji (IZ 11) – data wytworzenia towaru przez producenta.  
• Data płatności (IZ 12) – data wskazująca termin zapłaty rachunku.  
• Data pakowania (IZ 13) – data zapakowania podstawowego produktu zawartego  

w opakowaniu.  
• Minimalna data trwałości (jakość) (IZ 15) – wskazuje najlepszy termin konsumpcji lub czas użycia danego 

produktu. Określa się ją jako: „Datę minimalnej trwałości” (best before).  
• Maksymalna data trwałości (bezpieczeństwo) (IZ 17) - wskazuje limit czasu konsumpcji lub użycia 

danego produktu. Określa się ją jako: „Użyć / spożyć przed” (use by).  
• Data i czas produkcji (IZ 8008) opisane w p. 49.  
 
Interpretacja określonego rodzaju daty pozostaje w gestii użytkownika, może ona się zmieniać w zależności 
od asortymentu produktów, na których data jest nanoszona. Daty muszą być przedstawiane łącznie z 
numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnoszą.  
 
5.1.  DATA  PRODUKCJI  (IZ  11)  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Data produkcji Identyfikator 
Zastosowania Rok Miesiąc Dzień 

1  1 N1  N2 N3  N4 N5  N6

 
Identyfikator Zastosowania 11 oznacza, że pole danych zawiera datę produkcji. Jest to data produkcji lub 
montażu, określona przez producenta. Data może odnosić się do samej jednostki handlowej lub jednostek w 
niej zawartych.  
Jej struktura jest następująca:  
Rok  Dziesiątki i jednostki roku (np. 2003 = 03), które są obowiązkowe.  
Miesiąc Numer miesiąca (np. styczeń = 01), który jest obowiązkowy.  
Dzień  Numer dnia danego miesiąca (np. drugi dzień = 02). Jeżeli nie jest konieczne określanie dnia, to 

pole to musi być wypełnione dwoma zerami.  
 
Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem 
identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
Interpretacja IZ (11) zależy od praktycznych potrzeb użytkownika. Można go zastosować np. do określenia 
daty wykonania (lub rozpoczęcia) konkretnej czynności, choćby daty pobrania próbki laboratoryjnej, albo 
wykonania badania.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych może określać jedynie daty w zakresie od 49 lat w przeszłości  
i 50 lat w przyszłości. Sposób określania właściwego wieku opisano w Załączniku 2.  
 
5.2.  DATA  PŁATNOŚCI  (IZ  12)  
 
Jest to data płatności dla wpłaty kwoty zaznaczonej na rachunku płatniczym.  
 

Format IZ i jego pola danych 
 

Data płatności Identyfikator 
Zastosowania Rok Miesiąc Dzień 

1  2 N1  N2 N3  N4 N5  N6 
 
Identyfikator Zastosowania 12 oznacza, że pole danych zawiera datę, do której należy opłacić fakturę.  
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Data płatności w postaci kodu kreskowego musi być przedstawiona w formacie RRMMDD (data w postaci 
tekstowej może być przedstawiona w dowolnej formie). Jej struktura jest następująca:  
Rok  Dziesiątki i jednostki roku (np. 2003 = 03), które są obowiązkowe.  
Miesiąc Numer miesiąca (np. styczeń = 01), który jest obowiązkowy.  
Dzień Numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. drugi dzień = 02). Jeżeli nie jest konieczne określanie 

dnia, to pole to musi być wypełnione dwoma zerami.  
 
Ponieważ ten element danych stanowi atrybut numeru referencyjnego rachunku płatniczego  
i Globalnego Numeru Lokalizacyjnego GS1 wystawcy faktury, to powinien być przedstawiany zawsze razem 
z tymi numerami.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych może określać jedynie daty w zakresie od 49 lat w przeszłości  
i 50 lat w przyszłości. Sposób określania właściwego wieku opisano w Załączniku 2.  
 
5.3.  DATA  PAKOWANIA  (IZ  13)  
 
Jest to data zapakowania jednostki handlowej.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Data pakowania Identyfikator 
Zastosowania Rok Miesiąc Dzień 

1  3 N1  N2 N3  N4 N5  N6

 
Identyfikator Zastosowania 13 oznacza, że pole danych zawiera datę, kiedy towar został zapakowany, 
określaną przez pakującego. Data może odnosić się do samej jednostki handlowej lub zawartych w niej 
jednostek.  
 
Jej struktura jest następująca:  
Rok  Dziesiątki i jednostki roku (np. 2003 = 03), które są obowiązkowe.  
Miesiąc Numer miesiąca (np. styczeń = 01), który jest obowiązkowy.  
Dzień Numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. drugi dzień = 02). Jeżeli nie jest konieczne określanie 

dnia, to pole to musi być wypełnione dwoma zerami.  
 
Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem 
identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych może określać jedynie daty w zakresie od 49 lat w przeszłości  
i 50 lat w przyszłości. Sposób określania właściwego wieku opisano w Załączniku 2.  
 
5.4.  MINIMALNA  DATA  TRWAŁOŚCI  (JAKOŚĆ)  (IZ  15)  
 
Jest to minimalna data trwałości jednostki handlowej. 
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Data trwałości Identyfikator 
Zastosowania Rok Miesiąc Dzień 

1  5 N1  N2 N3  N4 N5  N6 
 
Identyfikator Zastosowania 15 oznacza, że pole danych zawiera minimalną datę trwałości.  
 
Minimalna data trwałości oznacza idealną datę konsumpcji lub najefektywniejszego wykorzystania 
produktu. W języku angielskim określa się ją jako „best before” – czyli najlepsze przed. W prawodawstwie 
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polskim określono ją jako „datę minimalnej trwałości”. Dotyczy ona jakości. W myśl Dyrektywy UE nr 79/112, 
jest to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje pełne właściwości 
jakościowe i zdrowotne. Warunek oznakowania tą datą jest taki, że po upływie tego terminu środek 
spożywczy może utracić najwyższą jakość, ale w dalszym ciągu, w przypadku spożycia go przez 
konsumenta, nie stanowi zagrożenia zdrowotnego (np. zwietrzała kawa lub herbatniki, które straciły 
kruchość po przekroczeniu tego terminu).  
 
Jej struktura jest następująca:  
Rok  Dziesiątki i jednostki roku (np. 2003 = 03), które są obowiązkowe.  
Miesiąc Numer miesiąca (np. styczeń = 01), który jest obowiązkowy.  
Dzień Numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. drugi dzień = 02). Jeżeli nie jest konieczne określanie 

dnia, to pole to musi być wypełnione dwoma zerami.  
 
Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem 
identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych może określać jedynie daty w zakresie od 49 lat w przeszłości  
i 50 lat w przyszłości. Sposób określania właściwego wieku opisano w Załączniku 2.  
 
5.5.  MAKSYMALNA  DATA  TRWAŁOŚCI  (BEZPIECZEŃSTWO)  (IZ  17)  
 
Jest to maksymalna data trwałości jednostki handlowej.  

 
Format IZ i jego pola danych 

 
Maksymalna data trwałości Identyfikator 

Zastosowania Rok Miesiąc Dzień 
1  7 N1  N2 N3  N4 N5  N6 

 
Identyfikator Zastosowania 17 oznacza, że pole danych zawiera maksymalną datę trwałości.  
 
Maksymalna data trwałości jest to data określająca limit konsumpcji lub użycia produktu.  
W języku angielskim określa się ją jako „use by” – czyli użyć / spożyć przed.  
W prawodawstwie polskim określono ją jako „termin przydatności do spożycia”. Dotyczy ona 
bezpieczeństwa. W myśl Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/112 stosuje się ją dla produktów nietrwałych 
mikrobiologiczne lub produktów dietetycznych. Spożycie produktu oznaczonego formułką „use by” po 
upływie tego terminu, może spowodować konsekwencje zdrowotne. Jest to data, po upływie której środek 
spożywczy nie może znajdować się w obrocie.  
 
Jej struktura jest następująca:  
Rok  Dziesiątki i jednostki roku (np. 2003 = 03), które są obowiązkowe.  
Miesiąc Numer miesiąca (np. styczeń = 01), który jest obowiązkowy.  
Dzień Numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. drugi dzień = 02). Jeżeli nie jest konieczne określanie 

dnia, to pole to musi być wypełnione dwoma zerami.  
 
Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem 
identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych może określać jedynie daty w zakresie od 49 lat w przeszłości  
i 50 lat w przyszłości. Sposób określania właściwego wieku opisano w Załączniku 2.  
 
6.  WARIANT  PRODUKTU  (IZ  20)  
 
Jest to wariant produktu jednostki handlowej, do stosowania w ramach przedsiębiorstwa.  
Ten ciąg danych służy do rozróżnienia wariantu jednostki standardowej, jeżeli jej zmiana nie jest 
wystarczająca do nadania jej oddzielnego numeru identyfikacyjnego GS1, a różnica jest istotna jedynie dla 
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producenta. Może to być na przykład odrębny sposób pakowania towaru na zamówienie konkretnych 
odbiorców, a nie wpływający na jego cenę.  
 

Format IZ i jego pola danych 
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer wariantu 

2  0 N1  N2 
 
Identyfikator Zastosowania 20 oznacza, że pole danych zawiera numer wariantu.  
 
Numer wariantu jest przydzielany przez użytkownika tego ciągu elementów. Stanowi on dodatkowy sposób 
numerowania, który może być wykorzystywany oprócz numeru identyfikacyjnego jednostki i umożliwia 
utworzenie 100 wariantów danej jednostki.  
 
Uwaga: Wariant produktu zawsze musi być dekodowany i przetwarzany łącznie z GTIN™ tej samej 
jednostki. Poza nadającą go firmą jest on dekodowany i ignorowany.  
 
Wariant produktu przeznaczony jest jedynie do stosowania przez producenta, a nie do identyfikacji 
jednostki w kontaktach z partnerami, dla których jedynym znaczącym standardem jest numer identyfikacyjny 
GS1. Wprawdzie ten ciąg danych nie ma znaczenia poza daną firmą, ale może on pozostać na jednostce w 
czasie całej dystrybucji, gdyż nie wprowadza nikogo w błąd.  
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7.  NUMER  SERYJNY  (IZ  21)  
 
Jest to numer seryjny jednostki handlowej.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer seryjny 

2  1 X1 →
 X20  

zmienna długość 
 
Identyfikator Zastosowania 21 oznacza, że pole danych zawiera numer seryjny.  
 
Numer seryjny jest nadawany jednostce na cały czas jej trwania. W połączeniu z numerem identyfikacyjnym 
jednostki handlowej (GTIN™), numer seryjny unikalnie identyfikuje każdą oddzielną jednostkę. Służy on do 
śledzenia jednostki handlowej z określonym numerem seryjnym. Jest to numer kolejny nadawany 
(najczęściej przez producenta) poszczególnym „sztukom” danego towaru.  
 
Dane te są alfanumeryczne i mogą zawierać wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej 
Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
 
Musi on być przedstawiany łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej (GTIN™), do której się 
odnosi.  
 
8.  DANE  UZUPEŁNIAJĄCE  DLA  PRODUKTÓW  SPECYFICZNYCH   
DLA  PRZEMYSŁU  MEDYCZNEGO  (IZ  22)  
 
Ten ciąg elementów jest stosowany głównie w USA. Zawiera on specjalny układ danych uzupełniających 
wymaganych dla produktów przemysłu medycznego.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer seryjny 

2  2 X1 →
 X29  

zmienna długość 
 
Identyfikator Zastosowania 22 oznacza, że pole danych zawiera dane uzupełniające dla produktów 
specyficznych dla służby zdrowia.  
 
Pola danych uzupełniających opisane są w „Ogólnych Specyfikacjach GS1”, udostępnionych na stronach 
internetowych ILIM - GS1 POLSKA: www.ean.pl.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych został opracowany, aby umożliwić przedstawianie w postaci IZ już istniejącego 
standardu spoza systemu GS1, stosowanego dla specyficznych produktów dla służby zdrowia. Nie jest on 
zalecany dla nowych aplikacji ani dla innych branż. Zamiast tego, zaleca się wykorzystanie ciągów 
elementów „maksymalna data trwałości” i „numer partii”.  
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9.  NUMER  PARTII  (DO  UŻYTKU  PRZEJŚCIOWEGO)  (IZ  23n)  
 
Jest to numer partii jednostki handlowej. Został on opracowany do wykorzystania  
w niektórych aplikacjach, gdzie istniała potrzeba łączenia kilku ciągów danych o zmiennej długości w jeden 
symbol kodu kreskowego, a nie było jeszcze możliwości stosowania znaku FNC1 jako separatora. Aktualnie 
jest on stosowany przez amerykański przemysł mięsny, zamiast danych z IZ 10 (patrz p 4.). Jest on 
traktowany jako tymczasowy element systemu, który zostanie w przyszłości wycofany.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer seryjny 

2  3  n X1 →
 X19  

zmienna długość
 

Identyfikator Zastosowania 23n oznacza, że pole danych zawiera numer partii. Cyfra n określa długość 
pola danych, według następującego wzoru:  
Liczba cyfr w numerze partii = 2n + 1  
 
Przykład:   Odzwierciedlenie numeru partii 1234567  = 233 1234567 (siedem cyfr danych)  

czyli po podstawieniu do wzoru: 2 x 3 + 1 = 7  
czyli n = 3  

Cyfra ta służy do określenia długości pola danych, jeżeli przedstawia się je w połączeniu  
z innymi ciągami danych.  

 
Pole numeru partii ma zmienną długość i zawsze zawiera nieparzystą liczbę cyfr. Jeżeli numer partii ma 
parzystą liczbę cyfr, to z przodu dodaje się zero.  
Jest to atrybut konkretnej jednostki i dlatego powinien być przedstawiany łącznie z numerem 
identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
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10.  DODATKOWY  IDENTYFIKATOR  PRODUKTU   
NADAWANY  PRZEZ  PRODUCENTA  (IZ  240)  
 
Jest to dodatkowy numer identyfikacyjny jednostki handlowej, nadawany przez producenta.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Dodatkowa identyfikacja jednostki 

2  4  0 X1 → X30  
zmienna długość  

 
Identyfikator Zastosowania 240 oznacza, że pole danych zawiera dodatkową identyfikację jednostki.  
 
Pole dodatkowej identyfikacji jednostki zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie 
znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 
Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. Jego zawartość i struktura pozostają w gestii firmy 
przydzielającej ten ciąg danych.  
 
Ten ciąg danych opracowano dla umożliwienia przedstawienia w standardzie GS1 danych identyfikacyjnych 
innych niż numer identyfikacyjny GS1 jednostki. Stanowi  
on odnośnik do stosowanych poprzednio numerów katalogowych. Dodatkowy numer identyfikacyjny 
jednostki traktowany jest jako atrybut numeru identyfikacyjnego GS1 jednostki (np. GTIN™) dla ułatwienia 
migracji do systemu GS1, w okresie przejściowym. Pomiędzy zawartością IZ 240 oraz IZ 01 musi być relacja 
jak jeden do jednego.  
 
Uwaga: Zastosowanie tego ciągu elementów musi być oparte na umowie pomiędzy zainteresowanymi 
użytkownikami, na okres ograniczony. W żadnym wypadku firma nie może umieszczać jakiejkolwiek innej 
wewnętrznej identyfikacji jednostki poprzez IZ 240, która naruszałaby zasady identyfikacji GS1. Nie można 
nim jednak zastępować numeru identyfikacyjnego GS1 jednostki.  
IZ (240) należy przedstawiać łącznie z GTIN™.  
 
 
11.  NUMER  CZĘŚCI  NADAWANY  PRZEZ  KLIENTA  (IZ  241)  
 
Ten IZ opracowano dla umożliwienia przedstawienia w standardzie GS1 danych identyfikacyjnych innych niż 
numer identyfikacyjny GS1. Może on być stosowany tylko między partnerami handlowymi, którzy 
wykorzystują już numer części nadawany przez klienta do składania zamówień i uzgodnili terminarz 
konwersji do numeru identyfikacyjnego GS1. Numer identyfikacyjny GS1 oraz IZ 241 na jednostkach służy 
do ułatwienia przejścia od stosowania numeru części nadawanego przez klienta do GTIN™ producenta. 
Numer części nadawany przez klienta nie może jednak zastępować numeru identyfikacyjnego GS1 jednostki 
(GTIN™).  

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer części nadawany przez klienta

2  4  1 X1 → X30  
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 241 oznacza, że pole danych zawiera numer części nadawany przez klienta.  
 
Pole numeru części nadawanego przez klienta zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować 
wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w 
broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
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12.  DODATKOWY  NUMER  SERYJNY  (IZ  250)  
 
Jest to dodatkowy numer seryjny elementu jednostki handlowej.  
 
Ten ciąg elementów służy do śledzenia określonych elementów zawartych w jednostce handlowej, a jeżeli 
jest stosowany, to na tej jednostce musi być również naniesiony ciąg elementów IZ 21 – Numer seryjny.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Dodatkowy numer seryjny 

2  5  0 X1 → X30  
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 250 oznacza, że pole danych zawiera dodatkowy numer seryjny.  
 
Pole dodatkowego numeru seryjnego zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie 
znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 
Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. Sam numer i element, do którego się odnosi, określany 
jest przez nadającą go stronę.  
 
Uwaga: Uzupełniający numer seryjny może odnosić się do któregokolwiek elementu składowego. Jest on 
atrybutem numeru identyfikacyjnego jednostki handlowej. Określenie,  
do którego elementu jednostki odnosi się ten ciąg elementów, pozostaje w gestii firmy nanoszącej go na 
daną jednostkę handlową. Rozpoznanie znaczenia dodatkowego numeru seryjnego dokonuje się poprzez 
numer identyfikacyjny oraz informacje dostarczane niezależnie przez nadającą go stronę, określające za 
każdym razem, do którego elementu odnosi się dodatkowy numer seryjny.  
 
Uzupełniający numer seryjny może zostać wykorzystany na przykład do naniesienia numeru seryjnego 
obudowy odbiornika telewizyjnego na zewnątrz tego odbiornika.  
 
Jeżeli stosowany jest IZ 250, to jednostka handlowa musi być oznaczona symbolem kodu kreskowego z 
następującymi ciągami danych:  
IZ 01  odzwierciedlający numer identyfikacyjny (GTIN™) jednostki handlowej.  
IZ 21  odzwierciedlający numer seryjny jednostki handlowej.  
IZ 250  odzwierciedlający numer seryjny elementu jednostki handlowej.  
 
Należy pamiętać, że tylko jeden ciąg danych z IZ 250 może być związany z numerem identyfikacyjnym danej 
jednostki. 
 
 
13. ODNIESIENIE DO JEDNOSTKI ŹRÓDŁOWEJ (IZ 251) 
 
Jest to odniesienie do jednostki źródłowej. 
Odniesienie do jednostki źródłowej jest atrybutem jednostki handlowej, służącym do odwołania do 
poprzedniej jednostki, z której dana jednostka handlowa została uzyskana. Strona wysyłająca daną 
jednostkę handlową musi w inny sposób wskazać jednostkę źródłową, do której odnoszą się te dane. 
Na przykład źródłową jednostką mogło być zwierzę, z którego uzyskano półtuszę wołową. Ten Ciąg 
Elementów umożliwiłby powiązanie ze zwierzęciem, więc jeżeli stwierdzono by jego zanieczyszczenie, to 
wszystkie uzyskane z niego produkty mogłyby zostać odizolowane. Poza tym, można go wykorzystać do 
spełnienia wymagań związanych z recyklingiem części pochodzących z różnego rodzaju sprzętów 
gospodarstwa domowego, takich jak lodówki, gdzie niezbędne jest odwołanie się do urządzenia źródłowego. 
 

Format IZ i jego pola danych  
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Identyfikator 

Zastosowania
Odniesienie do jednostki źródłowej

2  5  1 X1 → X30  
zmienna długość 
 

Identyfikator Zastosowania 251 oznacza, że pole danych zawiera Odniesienie do jednostki źródłowej. 
Pole odniesienia do jednostki źródłowej jest alfanumeryczne i może zawierać wszystkie znaki 
przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – 
„Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
 
Uwaga:  
Dane transmitowane z czytnika kodów kreskowych oznaczają, że przyjęto ciąg elementów “odniesienie do 
jednostki źródłowej”. Ponieważ ten ciąg elementów stanowi atrybut jednostki handlowej, nie powinien on być 
przetwarzany oddzielnie, ale łącznie z GTIN™ jednostki handlowej, do której się odnosi 
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14.  ZMIENNA  LICZBA  (IZ  30)  
 
Jest to liczba jednostek zawartych w jednostce handlowej o zmiennej ilości.  
 
Ten ciąg danych służy do uzupełnienia identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości, kiedy tę zmienną 
ilość stanowi liczba zawartych jednostek.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Dodatkowy numer seryjny 

3  0 N1 → N8  
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 30 oznacza, że pole danych zawiera liczbę jednostek zawartych w jednostce 
handlowej o zmiennej ilości.  
 
Pole liczba jednostek przedstawia ich liczbę zawartą w odpowiedniej jednostce handlowej. Ma ono 
zmienną długość i może zawierać do 8 cyfr. Dane te mogą być traktowane jako część identyfikacji jednostki 
handlowej o zmiennej ilości. W celu skrócenia symbolu kodu kreskowego zalecane jest stosowanie zawsze 
parzystej liczby cyfr w polu danych „liczba jednostek”, przez wprowadzenie zera na początku.  
 
Muszą one być przetwarzane razem z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej,  
do której się odnosi.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych nie może być stosowany do oznaczenia ilości zawartej w jednostce handlowej o 
stałej ilości. Jeżeli jednak ten ciąg danych pojawi się na jednostce handlowej  
o stałej ilości (omyłkowo), to nie powinien on unieważniać identyfikatora jednostki, ale być traktowany jako 
dane dodatkowe.  
Przedstawia on liczbę jednostek zawartych w takiej jednostce i dlatego powinien być nanoszony łącznie z 
GTIN™ zaczynającym się od cyfry 9.  
 
 
15.  MIARY  HANDLOWE  (IZ  31nn,  32nn,  35nn,  36nn)  
 
Są to miary handlowe jednostek handlowych o zmiennej ilości.  
Ten ciąg danych służy do identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości. Stosuje się je, gdy zmienną 
ilość danej jednostki handlowej stanowi waga, wielkość, powierzchnia lub objętość. Muszą one być 
nanoszone łącznie z GTIN™ zaczynającym się od cyfry 9. Na danej jednostce może znaleźć się tylko jeden 
ciąg elementów określonej jednostki miary. Kilka ciągów elementów zawierających miary handlowe jest 
dopuszczalnych na jednej jednostce, jeżeli jest ona dostępna w każdej z tych jednostek miary i jeżeli 
zastosowana jednostka miary nie może być rozróżniana do celów zamawiania i płatności. Może to nastąpić, 
jeżeli waga musi być wyrażona np. w kg i funtach.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Miara handlowa  
(dopuszczalna wartość) 

A1  A2  A3  A4 N1  N2  N3  N4  N5  N6 
 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania A1 do A3 oznaczają, że pole danych zawiera ilość lub wymiar jednostki 
handlowej o zmiennej ilości. Oznaczają one również jednostki miary.  
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Cyfra Identyfikatora Zastosowania A4 oznacza domyślne położenie punktu lub przecinka dziesiętnego, 
gdzie cyfra 0 oznacza, że nie ma punktu dziesiętnego, cyfra 1 oznacza, że punkt dziesiętny znajduje się 
pomiędzy N5 i N6 itd. Wartość „0” oznacza, że miara jest wyrażona  
w podstawowych jednostkach miary przypisanych do tego IZ (na przykład w kilogramach). Wartość „1” 
zmniejsza miarę o współczynnik 10, wartość „2” o współczynnik 100 itp. Umożliwia to na przykład 
przedstawienie wagi metrycznej w zakresie od 999 999 kilogramów do 1/1000 miligramów.  
 
Razem z tym ciągiem elementów stosowane są następujące Identyfikatory Zastosowania:  

A1 A2 A3 Definicja miar handlowych Jednostka miary 
3 1 0 Waga netto Kilogramy 
3 1 1 Długość lub pierwszy wymiar Metry 
3 1 2 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Metry 
3 1 3 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Metry 
3 1 4 Powierzchnia Metry kwadratowe 
3 1 5 Objętość netto Litry 
3 1 6 Objętość netto Metry sześcienne 
3 2 0 Waga netto Funty 
3 2 1 Długość lub pierwszy wymiar Cale 
3 2 2 Długość lub pierwszy wymiar Stopy 
3 2 3 Długość lub pierwszy wymiar Jardy 
3 2 4 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Cale 
3 2 5 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Stopy 
3 2 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Jardy 
3 2 7 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Cale 
3 2 8 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Stopy 
3 2 9 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Jardy 
3 5 0 Powierzchnia Cale kwadratowe 
3 5 1 Powierzchnia Stopy kwadratowe 
3 5 2 Powierzchnia Jardy kwadratowe 
3 5 6 Waga netto Troy uncje  
3 5 7 Waga netto Uncje 
3 6 0 Objętość netto Kwarty 
3 6 1 Objętość netto Galony (USA) 
3 6 4 Objętość netto Cale sześcienne 
3 6 5 Objętość netto Stopy sześcienne 
3 6 6 Objętość netto Jardy sześcienne 

Pole Miara handlowa (dopuszczalna wartość) zawiera zmienną ilość zastosowaną do odpowiedniej 
jednostki handlowej i oznacza, że wymiar ten należy podawać zawsze w postaci sześciu cyfr. Maksymalną 
wartością danej miary jest 999999. Mniejsze wartości należy justować do prawej strony i z kolei uzupełnić 
zerami, np. 120 kg to: 000120.  
 
Ilość może być traktowana jako część identyfikacji jednostki handlowej o zmiennej ilości. Miary handlowe 
muszą być przetwarzane razem z numerem GTIN™ (zaczynającym się od 9) jednostki handlowej, do której 
się odnoszą.  
 
Uwaga: Inne wartości IZ 3nnn oznaczają miary brutto i miary logistyczne.  
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16.  MIARY  LOGISTYCZNE  (IZ  33nn,  34nn,  35nn,  36nn)  
 
System GS1 obejmuje standardy dla wagi i miar logistycznych, metrycznych i innych jednostek miary. W 
zasadzie do określonej miary logistycznej powinna być zastosowana tylko jedna jednostka miary na danej 
jednostce logistycznej. Jednakże zastosowanie takiego samego atrybutu w kilku jednostkach miary nie 
utrudnia poprawnego przetwarzania transmitowanych danych.  
 
Miary logistyczne dla jednostek handlowych o stałej ilości pozostają niezmienne dla każdej jednostki. W 
związku z tym są one traktowane jako stałe ich cechy i nie powinny być nanoszone w postaci symbolu kodu 
kreskowego na jednostkach handlowych.  
 
Miary logistyczne dla jednostek handlowych o zmiennej ilości mogą się jednak zmieniać zgodnie ze 
zmieniającą się wielkością lub wagą tych jednostek. Ten ciąg elementów może być wykorzystywany do 
przedstawienia miary logistycznej poszczególnych jednostek handlowych o zmiennej ilości.  

 
Format IZ i jego pola danych  

 
Identyfikator 

Zastosowania 
Miara logistyczna  

(dopuszczalna wartość) 
A1  A2  A3  A4 N1  N2  N3  N4  N5  N6 

 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania A1 do A3 oznaczają, że pole danych zawiera ilość lub miarę logistyczną 
jednostki logistycznej lub jednostki handlowej o zmiennej ilości. Określają również jednostkę miary.  

 
Cyfra Identyfikatora Zastosowania A4 wskazuje domyślne położenie przecinka dziesiętnego. Cyfra 0 
oznacza, że nie ma przecinka dziesiętnego, cyfra 1 oznacza, że przecinek dziesiętny znajduje się pomiędzy 
N5 i N6 itp.  
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Razem z tym ciągiem elementów stosowane są następujące Identyfikatory Zastosowania:  
 

A1 A2 A3 Definicja miar logistycznych Jednostka miary 
3 3 0 Waga logistyczna Kilogramy 
3 3 1 Długość lub pierwszy wymiar Metry 
3 3 2 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Metry 
3 3 3 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Metry 
3 3 4 Powierzchnia Metry kwadratowe 
3 3 5 Objętość logistyczna  Litry 
3 3 6 Objętość logistyczna Metry sześcienne 
3 4 0 Waga logistyczna Funty 
3 4 1 Długość lub pierwszy wymiar Cale 
3 4 2 Długość lub pierwszy wymiar Stopy 
3 4 3 Długość lub pierwszy wymiar Jardy 
3 4 4 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Cale 
3 4 5 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Stopy 
3 4 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar Jardy 
3 4 7 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Cale 
3 4 8 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Stopy 
3 4 9 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar Jardy 
3 5 3 Powierzchnia Cale kwadratowe 
3 5 4 Powierzchnia Stopy kwadratowe 
3 5 5 Powierzchnia Jardy kwadratowe 
3 6 2 Objętość logistyczna Kwarty 
3 6 3 Objętość logistyczna Galony (USA) 
3 6 7 Objętość logistyczna Cale sześcienne 
3 6 8 Objętość logistyczna Stopy sześcienne 
3 6 9 Objętość logistyczna Jardy sześcienne 

 
Pole Miara logistyczna (dopuszczalnej wartości) przedstawia miary wyrażone  
w odpowiedniej jednostce. Wymiar ten należy podawać zawsze w postaci sześciu cyfr. Maksymalną 
wartością danej miary jest 999999. Mniejsze wartości należy justować do prawej strony i z kolei uzupełnić 
zerami, np. 120 kg to: 000120.  
 
Muszą one być przetwarzane z numerem identyfikacyjnym (SSCC lub GTIN™) pojawiającym się na tej 
samej jednostce.  
 
 
17.  KILOGRAMY  NA  METR  KWADRATOWY  (IZ  337n)  
 
Ten ciąg danych określa rzeczywistą wagę na metr kwadratowy danej jednostki handlowej. Służy on do 
rozróżnienia identycznych jednostek handlowych według faktycznej wagi przypadającej na metr kwadratowy. 
Jest to zmienny atrybut, a nie zmienna ilość danej jednostki handlowej.  
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Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kilogramy na metr kwadratowy 

3  3  7  n N1  N2  N3  N4  N5  N6 
 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania 337 oznaczają, że pole danych zawiera kilogramy na metr kwadratowy. 
 
Cyfra Identyfikatora Zastosowania zaznaczona jako n wskazuje domyślne położenie przecinka 
dziesiętnego. Cyfra 0 oznacza, że nie ma przecinka dziesiętnego, cyfra 1 oznacza, że przecinek dziesiętny 
znajduje się pomiędzy N5 i N6 itp. 
 
Pole kilogramy na metr kwadratowy zawiera wagę przypadającą na powierzchnię odpowiedniej jednostki 
handlowej. Jednostką miary są kilogramy. 
 
Ponieważ ten ciąg danych stanowi atrybut jednostki handlowej, nie powinien on być przetwarzany 
oddzielnie, ale łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi. 
Przykładem zastosowania IZ (337n) może być produkcja papieru. Rzeczywista waga standardowego 
papieru wyrażona w gramach na metr kwadratowy może się nieznacznie zmieniać, w zależności od 
warunków produkcji. Numer identyfikacyjny jednostki handlowej pozostaje nie zmieniony, ale może okazać 
się przydatne oznaczenie na jednostce handlowej rzeczywistej wagi na metr kwadratowy. 
 
 
18.  LICZBA  JEDNOSTEK  HANDLOWYCH   
ZAWARTYCH  W  JEDNOSTCE  LOGISTYCZNEJ  (IZ  37)  
 
Ten ciąg danych jest obowiązkowym uzupełnieniem IZ 02 opisanego w p. 3.  
 

Format IZ i jego pola danych 
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Liczba jednostek handlowych

3  7 N1 → N8  
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 37 oznacza, że pole danych zawiera liczbę jednostek handlowych zawartych w 
jednostce logistycznej.  
 
Pole liczba jednostek handlowych zawiera liczbę jednostek handlowych zawartych  
w odpowiedniej jednostce logistycznej. Informacja ta odnosi się do numeru identyfikacyjnego zawartych 
jednostek handlowych.  
 
IZ (37) musi być przetwarzany razem z numerem identyfikacyjnym przedstawionym w IZ 02 (patrz p. 3.), 
pojawiającym się na tej samej jednostce logistycznej.  
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19.  KWOTA  PŁATNOŚCI  –  OBSZAR  WSPÓLNEJ  WALUTY  (IZ  390n)  
 
Jest to kwota płatności rachunku płatniczego wyrażona w lokalnej walucie. Dla ułatwienia jednoznacznego 
przetwarzania, zaleca się jej stosowanie razem z IZ 391n (opisanego w p. 19), oznaczającego walutę, w 
której wyrażona jest kwota.  
 

Format IZ i jego pola danych  
Identyfikator 

Zastosowania 
Możliwa kwota płatności 

3  9  0  n N1 → N15  
zmienna długość 

 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania 390 oznaczają, że pole danych zawiera kwotę płatności rachunku 
płatniczego.  
 
Cyfra Identyfikatora Zastosowania oznaczona jako n wskazuje domyślne położenie przecinka 
dziesiętnego, gdzie cyfra 0 oznacza, że nie ma przecinka, cyfra 1 oznacza,  
że przecinek znajduje się, a cyfra 2 oznacza, że przecinek znajduje się przed przedostatnią pozycją kwoty 
płatności.  
 
Możliwa kwota płatności zawiera sumę do zapłacenia na odpowiednim rachunku płatniczym.  
 
Ponieważ ten ciąg danych stanowi atrybut numeru referencyjnego rachunku płatniczego  
i Globalnego Numeru Lokalizacyjnego GS1 wystawcy faktury, to powinien być stosowany razem z tymi 
numerami.  
 
Przykład oznaczenia położenia przecinka dziesiętnego:  

Identyfikator 
Zastosowania 

Zakodowana  
wartość 

Rzeczywista  
wartość 

3 9 0 2  
3 9 0 1  
3 9 0 0  

1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 , 6 7 
1 2 3 4 5 6 , 7 0 

1 2 3 4 5 , 0 0  
 
20.  KWOTA  PŁATNOŚCI  –  Z  KODEM  WALUTY  ISO  (IZ  391n)  
 
Jest to kwota płatności rachunku płatniczego wyrażona w zaznaczonej walucie.  
 

Format IZ i jego pola danych  
Identyfikator 

Zastosowania 
Kod waluty ISO Możliwa kwota 

płatności 
3  9  1  n  N1  N2  N3 N4 → N18 

zmienna długość 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania 391 oznaczają, że pola danych zawierają kod waluty ISO i właściwą 
kwotę płatności.  
 
Cyfra Identyfikatora Zastosowania oznaczona jako n wskazuje domyślne położenie przecinka 
dziesiętnego, gdzie cyfra 0 oznacza, że nie ma przecinka, cyfra 1 oznacza,  
że przecinek znajduje się, a cyfra 2 oznacza, że przecinek znajduje się przed przedostatnią pozycją kwoty 
płatności.  
 
Pole Kod kraju ISO zawiera trzycyfrowy numer waluty według normy ISO 4217 (gotowe dane dostępne w 
Internecie) i oznacza walutę, w jakiej  wyrażona jest kwota płatności.  
 
Możliwa kwota płatności zawiera sumę do zapłacenia na odpowiednim rachunku płatniczym.  
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Przykład oznaczenia położenia przecinka dziesiętnego:  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod waluty 
ISO  

Zakodowana 
wartość 

Rzeczywista 
wartość 

3 9 1 2  
3 9 1 1  
3 9 1 0  

7 1 0  1) 
7 1 0  1) 
0 4 0  2) 

1 2 3 0  
1 2 3 0  
1 2 3  

1 2 , 3 0  
1 2 3 , 0 0  
1 2 3 , 0 0  

1) Randy południowoafrykańskie  
2) Szylingi austriackie  

 
Uwagi: Jeżeli kwota płatności jest przedstawiona w kodzie kreskowym, to zaleca się użycie  
IZ 391n, ponieważ zapewnia on automatyczne przetwarzanie i weryfikowanie przez system waluty płatności. 
Jeżeli jednak waluta jest jednoznacznie określona w systemie, to można zastosować IZ 390n. Dla uniknięcia 
niejednoznaczności, można zastosować tylko jeden IZ kodujący kwotę płatności, a waluta musi być wyraźnie 
zaznaczona w formie tekstowej.  
 
Systemy skanujące powinny mieć możliwość nadpisywania (zmieniania) kwoty płatności. Funkcja ta jest 
konieczna, jeżeli płatnik chce wpłacić inną kwotę (do wymaganego minimum), która może być mniejsza niż 
całkowita należność.  
 
Ponieważ ten ciąg danych stanowi atrybut numeru referencyjnego rachunku płatniczego  
i Globalnego Numeru Lokalizacyjnego GS1 wystawcy faktury, to powinien być stosowany razem z tymi 
numerami.  
 
21.  KWOTA  PŁATNOŚCI  DLA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ   
O  ZMIENNEJ  ILOŚCI  –  OBSZAR  WSPÓLNEJ  WALUTY  (IZ  392n)  
 

Kwota płatności – obszar wspólnej waluty odnosi się do jednostek identyfikowanych przez GTIN™ o 
zmiennej ilości wyrażoną w lokalnej walucie. Ten IZ jest atrybutem GTIN™ zmiennej ilości i zawsze 
stosowany jest w połączeniu z nim.  

 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Możliwa kwota płatności 

3  9  2  n  N1 → N15 
zmienna długość  

Cyfry Identyfikatora Zastosowania 392 oznaczają, że pole danych zawiera kwotę płatności dla jednostki o 
zmiennej ilości.  

 
Cyfra Identyfikatora Zastosowania oznaczona jako n wskazuje domyślne położenie przecinka 
dziesiętnego, gdzie cyfra 0 oznacza, że nie ma przecinka, cyfra 1 oznacza,  
że przecinek znajduje się, a cyfra 2 oznacza, że przecinek znajduje się przed przedostatnią pozycją kwoty 
płatności.  

 
Właściwa kwota płatności zawiera sumę do zapłacenia za jednostkę o zmiennej ilości.  
 
Uwaga: W przyszłości, do oznaczenia tego ciągu elementów mogą zostać opracowane symbole w RSS i / 
lub kodach złożonych.  
Ponieważ ten ciąg danych stanowi atrybut GTIN™, to powinien być przetwarzany razem z nim.  

 
Przykład oznaczenia położenia przecinka dziesiętnego:  
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Identyfikator 
Zastosowania 

Zakodowana  
wartość 

Rzeczywista  
wartość 

3 9 2 2  
3 9 2 1  
3 9 2 0  

1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 , 6 7 
1 2 3 4 5 6 , 7 0 

1 2 3 4 5 , 0 0  

 
22.  KWOTA  PŁATNOŚCI  DLA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ   
O  ZMIENNEJ  ILOŚCI  –  Z  KODEM  WALUTY  ISO  (IZ  393n)  
 
Kwota płatności – z kodem waluty ISO odnosi się do jednostek identyfikowanych przez GTIN™ o zmiennej 
ilości i wyrażona jest we wskazanej walucie. Ten IZ jest atrybutem GTIN™ zmiennej ilości i zawsze 
stosowany jest w połączeniu z nim.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod waluty  
ISO 

Odpowiednia kwota 
płatności  

3  9  3  n N1  N2  N3 N4 → N18 
zmienna długość 

 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania 393 oznaczają, że pola danych zawierają kod waluty ISO i właściwą 
kwotę płatności.  
Cyfra Identyfikatora Zastosowania przedstawiona jako n wskazuje domyślne położenie przecinka 
dziesiętnego w polu „kwota płatności”. Cyfra 0 oznacza, że nie ma przecinka,  
a cyfra 1 oznacza, że przecinek znajduje się przed ostatnią pozycją kwoty płatności.  
 
Pole Kod kraju ISO zawiera trzycyfrowy numer waluty według normy międzynarodowej  
ISO 4217 (gotowe dane dostępne w Internecie) i oznacza walutę, w jakiej wyrażona jest kwota płatności.  
 
Właściwa kwota płatności zawiera sumę do zapłacenia za jednostkę o zmiennej ilości.  
 
Uwaga: W przyszłości mogą zostać opracowane symbole w RSS i/lub kodach złożonych.  
 
Ponieważ ten ciąg danych stanowi atrybut GTIN™, to nie powinien być przetwarzany oddzielnie.  
 
Przykład oznaczenia położenia przecinka dziesiętnego:  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod waluty  
ISO  

Zakodowana 
wartość 

Rzeczywista 
wartość 

3 9 3 2  
3 9 3 1  
3 9 3 0  

7 1 0  1) 
7 1 0  1) 
0 4 0  2) 

1 2 3 0  
1 2 3 0  
1 2 3  

1 2 , 3 0  
1 2 3 , 0 0  
1 2 3 , 0 0  

1) Randy południowoafrykańskie  
2) Szylingi austriackie  

 
23.  NUMER  ZAMÓWIENIA  (IZ  400)  
 
Jest to numer zamówienia zastrzeżony do stosowania pomiędzy dwoma partnerami handlowymi.  

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer zamówienia  
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4  0  0 X1 → X30 
zmienna długość  

 
Identyfikator Zastosowania 400 oznacza, że pole danych zawiera numer zamówienia.  
 
Pole numer zamówienia zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki 
przedstawione w Tabeli 1 międzynarodowej normy ISO/IEC 646, przedstawionej  
w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
 
Numer zamówienia zastrzeżony jest do stosowania pomiędzy dwoma partnerami handlowymi. Jest on 
nadawany przez firmę wystawiającą zamówienie, a jego struktura pozostaje w gestii klienta. Może on na 
przykład zawierać numery wydania i asortymentu.  
 
Można go przetwarzać jako informację samodzielną lub z danymi identyfikacyjnymi tej samej jednostki.  
 
Ostrzeżenie: Ten ciąg danych musi zostać usunięty z jednostki, zanim opuści ona teren należący do klienta.  
 
 
24.  NUMER  PRZESYŁKI  (IZ  401)  
 
Numer przesyłki jest numerem nadawanym przez przewoźnika lub, po uprzednim uzgodnieniu z 
przewoźnikiem, przez nadawcę ładunku do identyfikacji logicznego zgrupowania towarów (jednej lub więcej 
jednostek fizycznych), które zostały powierzone temu przewoźnikowi i przeznaczone są do transportowania 
jako całość.  
 

Format IZ i jego pola danych  
Numer przesyłki  

Identyfikator 
Zastosowania Prefiks firmy GS1  

(prefiks organizacji krajowej +  
numer jednostki kodującej) 

Informacje  
o przesyłce 

4  0  1  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7 X8 → X30 
zmienna długość  

4  0  1  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8 X9 → X30 
zmienna długość  

4  0  1  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9 X10 → X30 
zmienna długość  

4  0  1  N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10 X11 → X30 
zmienna długość  

 
Identyfikator Zastosowania 401 oznacza, że pole danych zawiera numer przesyłki.  
 
Numer przesyłki składa się z prefiksu firmy GS1 przewoźnika i właściwej informacji  
o przesyłce. Struktura informacji o przesyłce następującej po prefiksie firmy pozostaje w gestii użytkownika 
tego ciągu elementów. Zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki 
przedstawione w Tabeli 1 międzynarodowej normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – 
„Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  
 
Można go przetwarzać jako informację samodzielną lub z danymi identyfikacyjnymi tej samej jednostki.  
 
Uwaga: Jeżeli tworzona jest nowa przesyłka, to ciągi elementów związane z poprzednią przesyłką muszą 
zostać usunięte z jednostek fizycznych.  
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25.  NUMER  IDENTYFIKACYJNY  WYSYŁKI  (IZ  402)  
 
Numer identyfikacyjny wysyłki jest numerem nadawanym przez nadawcę ładunku. Stanowi on unikalny 
numer identyfikujący logiczne zgrupowanie jednostek fizycznych do celów wysyłki transportowej. Może być 
również stosowany przez wszystkich partnerów w łańcuchu transportowym, jako odnośnik komunikacyjny, 
na przykład w komunikatach EDI, jako oznaczenie wysyłki i/lub numeru listu przewozowego nadawcy 
ładunku.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 Numer identyfikacyjny wysyłki 

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer jednostki kodującej) 

 
Oznaczenie nadawcy 

Cyfra 
kon-

trolna 
4  0  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 
4  0  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 
4  0  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 
4  0  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 

 
Identyfikator Zastosowania 402 oznacza, że pole danych zawiera numer identyfikacyjny wysyłki.  
 
Prefiks firmy GS1 składa się z prefiksu kraju oraz numeru firmy, nadawanego użytkownikowi systemu przez 
odpowiednią organizację krajową GS1.  
 
Oznaczenie nadawcy jest przydzielane przez nadawcę.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 16 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
IZ 402 można przetwarzać jako informację samodzielną lub z danymi identyfikacyjnymi tej samej jednostki.  
 
Uwaga: Zaleca się przydzielać numery kolejno.  
 
 
26.  KOD  TRASY  (IZ  403)  
 
Kod trasy jest nadawany przez przewoźnika paczki i stanowi atrybut Seryjnego Numeru Jednostki Wysyłkowej 
(SSCC). Kod trasy nie może być używany do kodowania informacji, które mogłyby być zakodowane w 
oddzielnym IZ (takie jak kod pocztowy „Wysłać do”). Jest on pomyślany jako sposób migracji do przyjęcia, 
jeszcze nie zdefiniowanego, międzynarodowego rozwiązania multimodalnego.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Kod trasy 

4  0  3  X1 → X30 
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 403 oznacza, że pole danych zawiera kod trasy.  
 
Kod trasy zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 
międzynarodowej normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze ILiM – GS1 Polska „Kod GS1-128”. Jego 
zawartość i struktura pozostają w gestii przewoźnika paczki nadającego ten kod. Jeżeli przewoźnicy paczek 
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chcą zawrzeć zbiorowe umowy z innymi przewoźnikami paczek, to konieczne jest ustalenie wspólnego 
oznaczenia, dla określenia struktury kodu trasy.  
 
Musi on być przetwarzany razem z Seryjnym Numerem Jednostki Wysyłkowej (SSCC), znajdującym się na 
tej samej jednostce.  
 
 

27. GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1   
„WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”  (IZ  410)  

 
Ten ciąg elementów przedstawia Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 odbiorcy jednostki transportowej. 
Numer lokalizacyjny odnosi się do adresu, pod który dana przesyłka powinna być dostarczona. Ten ciąg 
elementów jest zwykle stosowany w ściśle wyspecjalizowanych operacjach transportowych. Jednostka 
transportowa może być oznaczona kodem kreskowym zawierającym GLN miejsca jej przeznaczenia. Po 
zeskanowaniu tego ciągu elementów, przetransmitowane dane mogą być wykorzystane do wyszukania 
adresu i/lub do sortowania jednostek według miejsca przeznaczenia.  
 
Ten ciąg danych opiera się na standardowej strukturze numeru GTIN-13.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania  

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

 
Oznaczenie lokalizacji 

Cyfra 
kon-

trolna 
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  0   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 

 
Identyfikator Zastosowania 410 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
odbiorcy.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem firmy adresata. Stanowi on element struktury numeru GTIN-13, co 
zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie.  
 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez firmę adresata.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
IZ (410) może być przetwarzany niezależnie lub łącznie z właściwymi identyfikatorami.  
 
 
28.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1   
„RACHUNEK  DLA  –  FAKTURA  DLA”  (IZ  411)  
 
Ten ciąg elementów przedstawia Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 adresata faktury. Numer lokalizacyjny 
odnosi się do nazwy i adresu partnera handlowego, dla którego należy  wystawić fakturę z tytułu sprzedaży 
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danego towaru. Jest to informacja związana z księgowością i może być wykorzystywana wszędzie tam, 
gdzie istnieje taka potrzeba.  
 
Ciąg danych tego IZ opiera się na standardowej strukturze numeru GTIN-13.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

 
Oznaczenie lokalizacji 

Cyfra 
kontrol

na 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  1  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 

 
Identyfikator Zastosowania 411 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
adresata faktury.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem firmy adresata. Stanowi on element struktury numeru GS1-13, co 
zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie.  
 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez firmę adresata.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
 
29.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1   
„ZAKUPIONO  OD”  (IZ  412)  
 
W praktyce gospodarczej niekiedy potrzebna jest informacja skąd dana jednostka handlowa została 
zakupiona. Ten ciąg elementów naniesiony na jednostkę handlową przedstawia Globalny Numer 
Lokalizacyjny GS1 firmy dostarczającej dany towar i wystawiającej  
na niego fakturę. Numer lokalizacyjny zawsze odnosi się do Globalnego Numeru Jednostki Handlowej, na 
którą ten ciąg elementów został naniesiony.  
 
Dane w tym IZ opierają się na standardowej strukturze numeru GTIN-13.  
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Format IZ i jego pola danych  

 

Identyfikator 
Zastosowania  

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

 
Oznaczenie lokalizacji 

Cyfra 
kontrol

na 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  2  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 

 
Identyfikator Zastosowania 412 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
firmy, od której została zakupiona dana jednostka handlowa.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem firmy dostawcy. Stanowi on element struktury numeru GS1-13, co 
zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie.  
 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez firmę dostarczającą jednostkę handlową.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
Może on być przetwarzany niezależnie lub łącznie z właściwymi identyfikatorami.  
 
 
30.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1   
„WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO  –  WYEKSPEDIOWAĆ  DO”  (IZ  413)  
 
Jest to Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (GLN) stosowany przez nadawcę do określania wewnętrznego 
lub kolejnego ostatecznego miejsca przeznaczenia jednostki fizycznej.  
 
Ten ciąg danych opiera się na standardowej strukturze numeru GS1-13.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

 
Oznaczenie lokalizacji 

Cyfra 
kontrol

na 
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  3 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  3  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
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Identyfikator Zastosowania 413 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
pośredniego lub ostatecznego miejsca przeznaczenia.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem firmy ostatecznego odbiorcy. Stanowi on element struktury numeru GTIN-
13, co zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie.  
 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez firmę ostatecznego odbiorcy.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
IZ 413 może być przetwarzany niezależnie lub łącznie z innymi właściwymi identyfikatorami.  
Umożliwia on przeładunek kompletacyjny jednostek logistycznych przy pomocy Globalnego Numeru 
Lokalizacyjnego GS1. Stosuje się go w połączeniu z ciągiem elementów  
IZ 410, do oznaczenia stanowiska przeładunku kompletacyjnego i oznaczenia ostatecznego przeznaczenia 
jednostki logistycznej.  
Typową aplikacją wykorzystującą ten ciąg elementów jest przeładunek kompletacyjny.  
W punkcie tworzenia jednostki logistycznej jest ona oznaczana symbolem kodu zawierającym ciąg 
elementów IZ 410, kierujący towary do pośredniego miejsca przeznaczenia (na przykład do centrum 
dystrybucyjnego) i ciąg elementów IZ kierujący towary do końcowego miejsca przeznaczenia (na przykład 
sklepu detalicznego obsługiwanego przez to centrum dystrybucyjne).  
Uwaga: Ten ciąg danych służy do wewnętrznego użytku odbiorcy i nie jest przeznaczony do stosowania 
przez przewoźnika.  
 
 
31.  IDENTYFIKACJA  LOKALIZACJI  FIZYCZNEJ,   
GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1  (IZ  414)  
 
Jest to Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (GLN), którego funkcją jest identyfikacja lokalizacji fizycznej.  
 
Ten ciąg danych opiera się na standardowej strukturze numeru GTIN-13.  
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Format IZ i jego pola danych  

 

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

 
Oznaczenie lokalizacji 

Cyfra 
kon-

trolna 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  4  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 

 
Identyfikator Zastosowania 414 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
lokalizacji fizycznej.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem posiadacza lokalizacji. Stanowi on element struktury numeru GTIN-13, co 
zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie.  
 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez właściciela lub użytkownika lokalizacji fizycznej.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
IZ (414) może być przetwarzany zgodnie z potrzebami danej aplikacji.  
Ten ciąg elementów musi być przedstawiony w nośniku danych na samej lokalizacji. Lokalizacją fizyczną 
może być na przykład pokój, brama magazynu, gabinet RTG w szpitalu, punkt kontrolny lub określona 
maszyna. IZ (414) może być stosowany do odnotowywania  
i potwierdzania obecności w danej lokalizacji w określonym celu.  
Typową aplikacją wykorzystującą ten ciąg elementów jest identyfikacja miejsc składowania  
w magazynie. Operator wózka widłowego skanuje GLN identyfikujący miejsce składowania  
za każdym razem, kiedy towar jest odkładany lub pobierany z identyfikowanego miejsca. Komunikat 
elektroniczny ze skanera jest następnie wykorzystywany do automatycznej aktualizacji systemu 
zarządzającego zapasami.  
 
32.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1   
WYSTAWCY  FAKTURY  (IZ  415)  
 
Jest to Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 (GLN) wystawcy faktury, który jest informacją obowiązkową 
w aplikacjach związanych z rachunkami płatniczymi.  
 
Ten ciąg danych opiera się na standardowej strukturze numeru GTIN-13.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej +  

numer podmiotu gospodarczego) 

Oznaczenie lokalizacji Cyfra 
kontrol

na 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  
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4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
4  1  5  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12  N13 

 
Identyfikator Zastosowania 415 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 
wystawcy faktury.  
 
Prefiks firmy GS1 jest prefiksem firmy wystawcy faktury. Stanowi on element struktury numeru GTIN-13, co 
zapewnia unikalność tego numeru na całym świecie. 
Oznaczenie lokalizacji jest przydzielane przez wystawcę faktury.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  
 
Musi być przetwarzany razem z numerem referencyjnym rachunku płatniczego z tego samego rachunku 
płatniczego. 
 
Uwaga: Ten ciąg danych jest obowiązkową informacją do stosowania na rachunku płatniczym. Razem z 
numerem referencyjnym rachunku płatniczego, identyfikuje ten rachunek w sposób unikalny.  
Służy on jako klucz dostępu do bazy danych informacji dotyczących wystawcy faktury (zwykle utrzymywanej 
przez agencję przyjmującą płatności, np. bank lub poczta). Ten sam Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 jest 
stosowany dla wszystkich rachunków płatniczych wystawianych przez wystawcę faktury na identycznych 
warunkach płatności. Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 wystawcy faktury jest następnie wykorzystywany 
przez agencję przyjmującą płatności jako odnośnik do szczegółów umowy z wystawcą faktury, takich jak:  
• Czy płatność może zostać przyjęta  
• Informacje kontaktowe z wystawcą faktury  
• Działania, jakie należy podjąć w przypadku przekroczenia daty płatności  
• Sposób przekazania pieniędzy do banku wystawcy faktury  
• ..........  
Za każdym razem, kiedy zmienią się warunki płatności, należy nadać inny Globalny Numer Lokalizacyjny 
GS1. 
 
33.  „WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”  KOD  POCZTOWY   
W  ZASIĘGU TYCH  SAMYCH  WŁADZ  POCZTOWYCH  (IZ  420)  
 
Jest to krajowy kod pocztowy adresata, przy dystrybucji ograniczonej geograficznie. Oznacza to, że nie 
można go używać dla jednostek opuszczających obszar znajdujący się w zasięgu tych władz pocztowych.  

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Kod pocztowy 

4  2  0 X1 →
 X20 

zmienna długość
 
Identyfikator Zastosowania 420 oznacza, że pole danych zawiera kod pocztowy adresata,  
w formacie krajowym.  
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Pole kod pocztowy zawiera kod pocztowy adresata, zdefiniowany przez odpowiednie władze pocztowe. 
Jest on wyrównywany do lewej strony i nie może zawierać żadnych znaków uzupełniających.  
 
IZ (420) umożliwia automatyczne sortowanie jednostek logistycznych przy pomocy kodu pocztowego w 
zasięgu tych samych władz pocztowych.  
Zwykle jest on przetwarzany niezależnie.  
 
 
34.  „WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”   
KOD  POCZTOWY  Z  TRZYCYFROWYM  KODEM  KRAJU  ISO  (IZ  421)  
 
Jest to numer kraju ISO i krajowy kod pocztowy adresata. Umożliwia automatyczne sortowanie jednostek 
logistycznych przy pomocy kodu pocztowego. Ponieważ kod pocztowy jest poprzedzony prefiksem kraju 
ISO, może on być stosowany w skali międzynarodowej.  

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod kraju ISO Kod pocztowy 

4  2  1 N1  N2  N3 X4 →
 X12 

zmienna długość
 
Identyfikator Zastosowania 421 oznacza, że pole danych zawiera kod pocztowy adresata,  
w formacie międzynarodowym.  
 
Pole kod kraju ISO zawiera trzycyfrowy numer kraju w normie międzynarodowej ISO 3166 (gotowe dane 
dostępne przez Internet), który odnosi się do następującego po nim krajowego kodu pocztowego.  
 
Pole krajowy kod pocztowy zawiera kod pocztowy adresata, zdefiniowany przez odpowiednie władze 
pocztowe. Jest on wyrównywany do lewej strony i nie może zawierać żadnych znaków uzupełniających. 
Dane te są alfanumeryczne i mogą zawierać wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej 
Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  
 
IZ (420) może być stosowany jako informacja logistyczna w międzynarodowych operacjach logistycznych 
tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Typową aplikacją wykorzystującą ten ciąg elementów są ściśle 
wyspecjalizowane operacje transportowe. Jednostka logistyczna może być oznaczona kodem kreskowym 
zawierającym międzynarodową wersję kodu pocztowego miejsca jej końcowego przeznaczenia. Komunikat 
elektroniczny ze skanera będzie następnie wykorzystywany do automatycznego „adresowania” tej jednostki 
logistycznej.  
 
Zwykle jest on przetwarzany niezależnie.  
 
 
35.  KRAJ  POCHODZENIA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  (IZ  422)  
 
Jest to kod kraju ISO oznaczający kraj pochodzenia jednostki handlowej, której numer identyfikacyjny 
przedstawiony jest jako IZ 01 lub IZ 02.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod kraju ISO 

4  2  2 N1  N2  N3 
 



 
 
 

 
 
All contents copyright © Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2007 strona 34 z 61 
 
 

The global language of business. 

Identyfikator Zastosowania 422 oznacza, że pole danych zawiera kod kraju ISO kraju pochodzenia 
jednostki handlowej.  
 
Pole kod kraju ISO zawiera trzycyfrowy numer kraju w normie międzynarodowej ISO 3166 (gotowe dane 
dostępne przez Internet), który jest krajem pochodzenia.  
 
Uwaga: Kraj pochodzenia jest zwykle krajem, w którym jednostka handlowa została wyprodukowana lub 
wytworzona, a w przypadku np. zwierząd hodowlanych – jest to kraj urodzenia. Jednakże, z powodu wielości 
definicji kraju pochodzenia opracowanych dla różnych celów, za poprawność tego oznaczenia odpowiada 
producent.  
 
 
36.  KRAJ  WSTĘPNEGO  PRZETWORZENIA  (IZ  423)  
 
Są to kody kraju ISO określające kraje początkowego przetworzenia jednostki handlowej.  
 

Format IZ i jego pola danych  
Identyfikator 

Zastosowania 
Kod kraju ISO 

4  2  3 N1  N2  N3 ... N15 

 
Identyfikator Zastosowania 423 oznacza, że pole danych zawiera kody krajowe ISO kraju wstępnego 
przetworzenia jednostki handlowej.  
 
Kod kraju ISO zawiera trzycyfrowe numery krajów w normie międzynarodowej ISO 3166 (gotowe dane 
dostępne przez Internet), który oznacza kraje wstępnego przetworzenia.  
 
Uwaga: Kraj wstępnego przetworzenia jest zwykle krajem, w którym jednostka handlowa została 
wyprodukowana lub wytworzona, a w przypadku np. zwierząd hodowlanych – jest to kraj tuczu. Jednakże w 
niektórych aplikacjach, takich jak tucz żywca, krajem wstępnego pochodzenia może być do pięciu różnych 
krajów. Za poprawność przydzielenia kodu kraju odpowiada dostawca.  
 
 
37.  KRAJ  PRZETWORZENIA  (IZ  424)  
 
Jest to kod kraju ISO określający kraj przetworzenia jednostki handlowej.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Kod kraju ISO 

4  2  4 N1  N2  N3 
 
Identyfikator Zastosowania 424 oznacza, że pole danych zawiera kod krajowy ISO kraju przetworzenia 
jednostki handlowej.  
 
Pole kod kraju ISO zawiera trzycyfrowy numer kraju w normie międzynarodowej ISO 3166 (gotowe dane 
dostępne przez Internet), który oznacza kraje początkowego przetworzenia. W przypadku np. zwierząd 
hodowlanych – jest to kraj uboju. 
 
Uwaga: Za przydzielenie tego numeru odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo przetwarzające jednostkę 
handlową.  
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38.  KRAJ  PODZIAŁU  LUB  DEMONTAŻU  (IZ  425)  
 
Jest to kod kraju ISO określający kraj, w którym została podzielona lub zdemontowana jednostka handlowa.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod kraju ISO 

4  2  5 N1  N2  N3 
 
Identyfikator Zastosowania 425 oznacza, że pole danych zawiera kod krajowy ISO kraju podziału lub 
demontażu jednostki handlowej.  
 
Pole kod krajowy ISO zawiera trzycyfrowy numer kraju w normie międzynarodowej  
ISO 3166 (gotowe dane dostępne przez Internet), który oznacza kraj podziału lub demontażu jednostki 
handlowej.  
 
IZ ten może być wykorzystywany np. do oznaczenia kraju, w którym dokonano rozbioru mięsa na elementy.  
 
Uwaga: Przedsiębiorstwo przeprowadzające podział lub demontaż jednostki handlowej jest odpowiedzialne 
za przydzielenie numeru. 
 
 
39. KRAJ OBEJMUJĄCY CAŁY ŁAŃCUCH PRZETWÓRCZY (IZ 426)  
 
Jest to kod kraju ISO określający [jeden] kraj całkowitego przetworzenia jednostki handlowej. 

 
Format IZ i jego pola danych  

 
Identyfikator 

Zastosowania 
Kod kraju ISO 

4  2  6 N1  N2  N3 
 
Identyfikator Zastosowania 426 oznacza, że pole danych zawiera kod krajowy ISO kraju, w którym odbyły 
się wszystkie procesy przetwórcze jednostki handlowej. 
Pole kod krajowy ISO zawiera trzycyfrowy kod kraju w międzynarodowym standardzie numerycznym ISO 
3166 (gotowe dane dostępne przez Internet), który oznacza Kraj obejmujący cały łańcuch przetwórczy. 
 
Uwaga: Ten IZ można zastosować, jeżeli cały proces przetworzenia miał miejsce w jednym kraju. Jest to 
szczególnie istotne w niektórych aplikacjach, takich jak chów żywca (który obejmuje urodzenie, tucz i ubój 
zwierzęcia), w których przetworzenie mogło mieć miejsce w różnych krajach. Nadanie właściwego kodu kraju 
jest obowiązkiem dostawcy. 
 
 
40.  NATOWSKI NUMER MAGAZYNOWY  –  NATO  STOCK  NUMBER  –  NSN   
(IZ  7001)  
 
Identyfikacja, klasyfikacja i numerowanie wszelkich jednostek w ramach zaopatrzenia dla całego paktu 
NATO.  

Format IZ i jego pola danych  
 

Klasyfikacja produktów UN/ECE  
Identyfikator 

Zastosowania 
Klasyfikacja 

zaopatrzenia NATO
Kraj 

przydzielający 
Numer kolejny 
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7  0  0  1 N1  N2  N3  N4 N5  N6 N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13 
Identyfikator Zastosowania 7001 oznacza, że pole danych zawiera numer magazynowy NATO.  
 
Natowski numer magazynowy jest numerem przydzielonym jakiejkolwiek jednostce zaopatrzenia dla paktu 
NATO. Za przydzielenie numeru odpowiada kraj, który produkuje lub kontroluje projekt jednostki.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych przeznaczony jest do stosowania jedynie w kontekście zaopatrzenia w ramach 
sojuszu NATO. Jego stosowanie podlega zasadom i uregulowaniom Komitetu Sojuszniczego 135 (AC/135) 
– „Grupy Krajowych Dyrektorów NATO ds. Kodyfikacji” (NATO Group of National Directors on Codification).  
 
41.  KLASYFIKACJA  UN/ECE  PÓŁTUSZ  I  ELEMENTÓW  MIĘSA  (IZ  7002)  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Klasyfikacja produktów UN/ECE 

7  0  0  2 X1 → X30 
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 7002 oznacza, że pole danych zawiera kod klasyfikacji UN/ECE półtusz i 
elementów mięsnych.  
 
Kod klasyfikacji UN/ECE półtusz i elementów mięsa jest atrybutem GTIN™, który oznacza handlowy opis 
produktu. Jest to kod alfanumeryczny, o zmiennej długości do 30 znaków.  
 
Ponieważ jest to atrybut jednostki handlowej, nie powinien być przetwarzany oddzielnie,  
ale łącznie z numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi.  
 
Uwaga: Ten ciąg danych przeznaczony jest do stosowania tylko w kontekście standardów UN/ECE 
dotyczących półtusz i elementów mięsa (wołowiny, wieprzowiny, baraniny i koźliny).  
 
42. NUMER DOPUSZCZENIA FIRMY Z 3-ZNAKOWYM KODEM ISO KRAJU (IZ 703s) 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Kod kraju wg ISO  Numer dopuszczenia  

7  0  3  s N1N2N3 X4        →        X30 
zmienna długość                 

 
Identyfikator Zastosowania 703s wskazuje, że pole danych zawiera kod kraju ISO oraz numer 
dopuszczenia firmy przetwarzajacej jednostke handlową. W przypadku kilku firm przetwarzajacych, z których 
każda posiada indywidualny numer dopuszczenia, 4 cyfra w IZ wskazuje na kolejność działania tych firm w 
procesie przetwarzania. Dla typowego łańcuch dostaw w branży mięsnej można użyć następujacej 
sekwencji: 

• 7030: ubojnia 
• 7031: pierwszy rozkrój/hala rozbiorowa 
• 7032 to 7039:  lokalizacja kolejnych  od 2-9 rozkrojów (hale rozbiorowe) 

 
Kod ISO kraju zawiera 3-znakowy numer kraju wg standardu ISO 3166, który dotyczy firmy przetwarzającej, 
której numer dopuszczenia jest podany po tym kodzie (dane dostępne w Internecie). 

 
Numer dopuszczenia jest jest traktowany jako atrybut do Global Trade Item Number™ (GTIN™™). Numer 
dopuszczenia firmy przetwarzajacej oznacza numer dopuszczenia firmy, która dokonała uboju / rozbioru / 
rozkroju.   
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Nośnikiem danych dla tego elementu jest kod kreskowy GS1-128. 
System rozpoznaje ten łąńcuch elementów przez identyfikator symboliki  ]C1 i IZ. 
Dane transmitowane z czytnika oznaczają, że ten łąncucj elementów dla kodu ISO i numeru dopuszczenia 
został odczytany. Jako atrybuty jednostki handlowej, ani kod ISO kraju ani numer dopuszczenia nie mogą 
być przetwarzane osobno, ale tylko z Global Trade Item Number™ (GTIN™) jednostki handlowej, której 
dotyczą. 
 
Uwaga: Numer dopuszczenia jest zwykle przydzielany przez krajowy lub międzynarodowy urząd.  
 
 
43.  PRODUKTY  W  ROLKACH  –  SZEROKOŚĆ,  DŁUGOŚĆ,   
ŚREDNICA  RDZENIA,  KIERUNEK,  ZWOJE  (IZ  8001)  
 
Z powodu stosowanej metody produkcji, niektóre produkty w rolkach nie mogą być numerowane według 
standardowych, z góry określonych kryteriów. Są one zatem sklasyfikowane w systemie GS1 jako jednostki 
zmienne. Dla tych produktów, dla których standardowe miary handlowe są niewystarczające, proponuje się 
przedstawione niżej rozwiązanie.  
W takich przypadkach identyfikacja produktów w rolkach składa się z numeru identyfikacyjnego (GTIN™) 
i wartości zmiennych. Podstawowy produkt (np. określony rodzaj papieru) oznaczany jest numerem GS1-14 
(patrz p. 2.), z zaznaczeniem wartości zmiennych zawierających informacje o specjalnych cechach 
poszczególnych jednostek, jakie zostały wyprodukowane.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Zmienne wartości produktów w rolkach  
(patrz opis poniżej) 

8  0  0  1 N1  N2  N3  N4 N5  N6  N7  N8  N9 N10  N11  N12 N13 N14 

Identyfikator Zastosowania 8001 oznacza, że pole danych zawiera zmienne wartości produktów w rolkach.  
 
Wartości zmienne produktów w rolkach N1 do N14  zawierają następujące dane:  
N1  do N4 Szerokość szczeliny w milimetrach (szerokość rolki)  
N5  do N9 Rzeczywista długość w metrach  
N10 do N12  Średnica wewnętrznego rdzenia w milimetrach  
N13 Kierunek skrętu (wierzchem na zewnątrz 0, wierzchem do wewnątrz 1, nieokreślony 9)  
N14 Liczba zwojów (0 do 8 = rzeczywista liczba, 9 = liczba nieznana)  
 
Mogą one być przetwarzane razem z numerem identyfikacyjnym (patrz p.2.) tej jednostki handlowej, który 
musi być razem z nimi obowiązkowo umieszczony. Ten ciąg elementów nigdy nie może być stosowany 
łącznie z innymi ciągami przedstawiającymi standardowe miary handlowe.  
 
 
44.  SERYJNY  IDENTYFIKATOR  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH  –  ELECTRONIC  SERIAL  
IDENTIFIER   
FOR  CELLULAR  MOBILE  TELEPHONES  –  CMTI  (IZ  8002)  
 
Jest to seryjny identyfikator telefonów komórkowych (CMTI) w dystrybucji ograniczonej geograficznie. Ten IZ 
został wprowadzony na prośbę Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego w USA. Celem CMTI jest 
unikalna identyfikacja telefonów komórkowych w ramach danej jurysdykcji.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania

Numer seryjny 

8  0  0  2 X1 → X20
zmienna długość 
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Identyfikator Zastosowania 8002 oznacza, że pole danych zawiera numer seryjny przenośnego telefonu 
komórkowego.  
 
Pole numer seryjny zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie  
znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej  
w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  
 
Numer ten nadaje zwykle odpowiednia instytucja krajowa lub międzynarodowa.  
 
Identyfikuje on w sposób unikalny każdy przenośny telefon na obszarze podlegającym danej instytucji dla 
specjalnych celów kontrolnych. Instytucje przydzielające CMTI muszą zapewnić unikalność elektronicznych 
identyfikatorów seryjnych dla każdego telefonu komórkowego. Ponieważ jednak Elektroniczne Identyfikatory 
Seryjne są nadawane przez różne instytucje, to nie są one unikalne w skali świata.  
 
Numer ten może być następnie naniesiony na telefonie. Nie jest on traktowany jako atrybut identyfikatora 
telefonu jako jednostki handlowej.  
 
Informacje te przedstawione w kodzie kreskowym mogą być wykorzystane do automatyzacji  
i usprawnienia w razie potrzeby wyszukiwania CMTI.  
 
IZ (8002) może być przetwarzany zgodnie z wymaganiami danej aplikacji.  
 
 
45.  GLOBALNE  IDENTYFIKATORY  ZASOBÓW  
 
System GS1 umożliwia identyfikację zasobów, aby zidentyfikować jednostkę fizyczną jako pozycję zapasów. 
Identyfikatory zasobów nie powinny być stosowane do żadnych innych celów identyfikacyjnych.  
 
Każda firma posiadająca numer jednostki kodującej GS1 może nadawać identyfikatory dla zasobów lub 
jednostek handlowych dostarczanych swoim klientom. Dobra praktyka może wymagać, aby producent 
jednostki handlowej stosował identyfikatory zasobów w procesie produkcji. Identyfikator zasobów GS1 działa 
jako klucz dostępu do charakterystyki zasobów przechowywanej w pliku komputerowym i/lub do 
odnotowywania przemieszczania tych zasobów.  
 
Identyfikatory zasobów można wykorzystać w prostych aplikacjach, takich jak lokalizacja  
i wykorzystywanie danych zasobów stałych (np. komputerów osobistych) lub w złożonych aplikacjach, jak 
odnotowywanie charakterystyki zasobów zwrotnych (np. kegów do piwa wielokrotnego użytku), ich 
przemieszczania, historii cyklu życia i innych danych do celów rozliczeniowych.  
 
Istnieją dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych zasobów:  
• Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych – GRAI (IZ 8003)  
• Globalny Identyfikator Indywidualnych Zasobów – GIAI (IZ 8004)  
 
Decyzja o tym, czy dla określonej aplikacji bardziej przydatny jest GRAI (IZ 8003) czy GIAI (IZ 8004), należy 
do firmy je nadającej. 
 
Identyfikatory zasobów nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów i muszą pozostać unikalne 
przez okres znacznie przekraczający czas trwania odpowiednich zapisów. Po odpowiednim czasie karencji 
mogą jednak zostać wykorzystane ponownie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nadaje 
identyfikatory na jednostki handlowe dostarczane swoim klientom. Wówczas musi ono zadbać o to, aby 
identyfikatory zasobów nigdy nie zostały użyte ponownie.  
 
Jeżeli firma sprzedaje (na przykład z powodu likwidacji) swoje zasoby innej firmie, która może lub nie, 
używać identyfikatorów zasobów GS1, to decyzja czy identyfikator zasobów GS1 pozostaje na jednostce 
fizycznej, zależy od danej aplikacji biznesowej. Jeżeli pozostaje na jednostce fizycznej, to identyfikator ten 
nigdy nie może być użyty ponownie.  
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Atrybuty zasobów powinny być umieszczone w pliku komputerowym, a identyfikator zasobów służy GS1 jako 
klucz dostępu do tych informacji. Przykładem tego typu informacji może być pełna nazwa i adres właściciela 
danego zasobu, wartość tego zasobu, jego lokalizacja, historia jego cyklu życia itp.  
 
 
45.1.  GLOBALNY  IDENTYFIKATOR  ZASOBÓW  ZWROTNYCH  –   
GLOBAL  RETURNABLE  ASSET  IDENTIFIER  –  GRAI  (IZ  8003)  
 
Jest to numer identyfikacyjny GS1 zasobów zwrotnych (GRAI) jako jednostki fizycznej, bez odniesienia do jej 
zawartości.  
 
Numer identyfikacyjny zasobów oparty jest na standardowej strukturze numeru GTIN-13 lub GTIN-12.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Numer identyfikacyjny zasobów   
Rodzaje 
numerów 

wyjściowych 

 
Identyfikator 

Zastosowania 
Prefiks firmy GS1  

(prefiks organizacji krajowej +  
numer jednostki kodującej)  

i oznaczenie jednostki 

Cyfra 
kon-

trolna 

Numer seryjny 
(dowolny) 

GS1-13 8  0  0  3 0  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 X1 →
 X16 

zmienna długość
GTIN-12 8  0  0  3 0  0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 X1 →

 X16 
zmienna długość

 
Identyfikator Zastosowania 8003 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Identyfikator Zasobów 
Zwrotnych.  
 
Prefiks firmy GS1 jest przydzielany właścicielowi zasobu. Stanowi on element struktury numeru GS1, która 
zapewnia unikalność tego numeru na świecie. Na lewej skrajnej pozycji dodawane jest jedno lub dwa zera 
(zależnie od potrzeb), uzupełniające pole „numer identyfikacyjny zasobu” do czternastu cyfr.  
 
Numer identyfikacyjny zasobu jest nadawany przez właściciela zasobu i służy do unikalnej identyfikacji – 
razem z prefiksem firmy – poszczególnych rodzajów zasobów. Numer identyfikacyjny zasobów pozostaje 
taki sam dla wszystkich identycznych zasobów zwrotnych.  
 
Decyzja o szczegółach sposobu nadawania numeru identyfikacyjnego zasobów pozostaje  
w gestii nadającej go organizacji. Jednakże każdy identyfikowany typ musi otrzymać unikalny numer, a dla 
ułatwienia administrowania GS1 zaleca, aby numery były nadawane kolejno i nie zawierały elementów 
‘klasyfikujących’.  
 
Na przykład:  

Typ zasobów Numer identyfikacyjny zasobów 
50 litrowy aluminiowy keg do piwa 0 12345 6789 000 5 
10 litrowy aluminiowy keg do piwa 0 12345 6789 001 2 
10 litrowy drewniany keg do piwa 0 12345 6789 002 9 

Cyfra kontrolna obliczana jest ze wszystkich poprzedzających ją 12 cyfr. Obliczenie dokonywane jest 
automatycznie, przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który 
przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana w oprogramowaniu 
aplikacyjnym.  



 
 
 

 
 
All contents copyright © Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2007 strona 40 z 61 
 
 

The global language of business. 

 
Nieobowiązkowy numer seryjny jest przydzielany przez właściciela i może służyć do rozróżnienia 
indywidualnych zasobów w obrębie danego ich rodzaju. Pole to zawiera dane alfanumeryczne, które mogą 
obejmować wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej 
w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  
 
IZ (8003) może być przetwarzany zgodnie z wymaganiami danej aplikacji.  
 
Do zasobów zwrotnych można zaliczyć opakowania wielokrotnego użytku lub urządzenia transportowe o 
określonej wartości, takich jak kegi do piwa, butle gazowe, plastikowe palety lub skrzynki.  
 
Typową aplikacją, w której wykorzystuje się ten ciąg elementów jest oznaczanie zwrotnych kegów do piwa. 
Właściciel oznacza je kodem kreskowym z numerem identyfikacyjnym GRAI, z wykorzystaniem techniki 
trwałego oznaczania. Kod ten jest odczytywany za każdym razem, kiedy pełen keg jest dostarczany do 
odbiorcy i ponownie skanowany kiedy wraca pusty. Ta prosta operacja skanowania pozwala właścicielowi 
kegu automatycznie odnotowywać historię cyklu życia danego kegu i zarządzać systemem ‘depozytu’, jeżeli 
istnieje taka potrzeba.  
 
Jeżeli nie jest możliwe nadanie numerów klasyfikacyjnych (na przykład obiektów muzealnych) lub typ 
zasobów nie jest istotny w danej aplikacji (na przykład jeżeli używany jest jeden typ zasobów), to należy 
zastosować GIAI (IZ 8004).  
 
Uwaga: Ten ciąg elementów identyfikuje jednostki fizyczne jako zasoby zwrotne. Jeżeli taka jednostka 
fizyczna jest wykorzystywana do transportu lub przechowywania jednostki handlowej, to ciąg elementów IZ 
8003 w żadnym wypadku nie może służyć do identyfikacji tej jednostki jako jednostki handlowej.  
 
 
45.2.  GLOBALNY  IDENTYFIKATOR  INDYWIDUALNYCH  ZASOBÓW  –  GLOBAL  INDIVIDUAL  
ASSET  IDENTIFIER  –  GIAI  (IZ  8004)  
 
Jest to numer identyfikacyjny GS1 indywidualnych zasobów (GIAI). W systemie GS1 indywidualne zasoby są 
traktowane jako jednostki fizyczne o określonej charakterystyce.  
 
Identyfikator Zastosowania 8004 oznacza, że pole danych zawiera Globalny Identyfikator Indywidualnych 
Zasobów.  
 
Indywidualny identyfikator zasobów wykorzystuje prefiks firmy GS1 przedsiębiorstwa tworzącego 
odnośnik referencyjny do danego zasobu. Struktura numeru indywidualnego oznaczenia zasobu jest 
określana przez właściciela prefiksu firmy. Jednakże każdy GIAI musi być unikalny dla każdego 
identyfikowanego indywidualnego zasobu, a dla ułatwienia administrowania GS1 zaleca, aby GIAI były 
nadawane kolejno i nie zawierały elementów ‘klasyfikujących’. Pole to zawiera dane alfanumeryczne, które 
mogą obejmować wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, 
przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  

Format IZ i jego pola danych  
 

Indywidualny identyfikator zasobów  
Identyfikator 

Zastosowania 
Prefiks firmy GS1  

(prefiks organizacji krajowej +  
numer jednostki kodującej) 

Indywidualne  
oznaczenie zasobów 

8  0  0  4 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7 X8 → X30 
zmienna długość 

8  0  0  4 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8 X9 → X30 
zmienna długość 

8  0  0  4 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9 X10 → X30 
zmienna długość 
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8  0  0  4 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10 X11 → X30 
zmienna długość 

 
IZ (8004) może być przetwarzany zgodnie z wymaganiami danej aplikacji.  
 
Ten ciąg elementów identyfikuje konkretne jednostki fizyczne jako zasoby. Nie może być wykorzystywany do 
innych celów i musi być unikalny przez okres znacznie przekraczający czas trwania odpowiednich zapisów 
dotyczących tych zasobów. To, czy nadany GIAI może pozostać na jednostce fizycznej po zmianie 
właściciela, zależy od określonej aplikacji biznesowej. Jeżeli pozostaje on na jednostce fizycznej, to już 
nigdy nie może być użyty ponownie.  
 
Ten ciąg danych może na przykład służyć do odnotowywania historii cyklu życia części samolotów. Poprzez 
oznaczenie danej części symbolem GIAI (IZ 8004), operatorzy samolotów są w stanie automatycznie 
uaktualniać bazy danych o swoich zapasach i śledzić zasoby od ich zakupu, aż do zakończenia ich 
eksploatacji. 
 
Uwaga: Ten ciąg danych nie może być wykorzystywany do identyfikacji danego obiektu jako jednostki 
handlowej lub jednostki logistycznej. Jeżeli dany obiekt jest przemieszczany pomiędzy partnerami, to GIAI 
nie może być stosowany do jego zamawiania. Jednakże, identyfikator zasobu może być wymieniany 
pomiędzy partnerami, umożliwiając jego śledzenie.  
 
46.  CENA ZA JEDNOSTKĘ MIARY (IZ 8005)  
 
Jest to cena za jednostkę miary jednostki handlowej o zmiennej ilości, do wykorzystania wyłącznie pomiędzy 
partnerami handlowymi.  
 

 
Format IZ i jego pola danych  

 
Identyfikator 

Zastosowania 
Cena za jednostkę miary 

8  0  0  5 N1  N2  N3 N4  N5  N6 
 
Identyfikator Zastosowania 8005 oznacza, że pole danych zawiera cenę za jednostkę miary.  
 
Zawartość i struktura pola cena za jednostkę miary pozostaje w gestii partnerów handlowych.  
 
Ten ciąg danych musi być zawsze dekodowany i przetwarzany razem z numerem identyfikacyjnym jednostki 
handlowej z tej samej jednostki.  
 
Ten ciąg danych jest wykorzystywany do przedstawienia ceny za jednostkę miary na jednostkach 
handlowych o zmiennej ilości z wydrukowaną ceną, dla odróżnienia wariantów cenowych tej samej 
jednostki. W żadnym wypadku nie można go używać do nanoszenia ceny na jednostkach handlowych o 
stałej ilości, w których zgrupowania jednostek handlowych nie przeznaczone do skanowania 
w detalicznych punktach kasowych wymagają przydzielenia unikalnego numeru identyfikacyjnego GS1 
dla każdego oddzielnego wariantu cenowego lub wariantu produktu (IZ 20, patrz p. 6). Jest on traktowany 
jako atrybut odpowiedniej jednostki handlowej, a nie jako część jej identyfikacji.  
 
 
47.  IDENTYFIKACJA  ELEMENTÓW  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  (IZ  8006)  
 
Jest to identyfikator GS1 jednostki handlowej o stałej ilości pakowanej w oddzielnych paczkach.  
 

Format IZ i jego pola danych  
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Identyfikator 

Zastosowania 

 
GTIN™ 

Względny  
numer 

elementu  
w całości 

Całkowita 
liczba 

elementów 
w całości 

8  0  0  6 N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N13  N14 N15  N16 N17  N18 
 
Identyfikator Zastosowania 8006 oznacza, że pole danych zawiera identyfikator jednostki handlowej i 
wyliczenie jej elementów.  
 
GTIN™ jest numerem, pod którym sprzedawana jest cała jednostka. Strukturę GTIN™ omówiono w p. 2.  
Numer względny elementu przedstawia kolejny numer poszczególnych elementów danego produktu.  
Element danej jednostki handlowej musi być zawsze identyczny dla każdej odpowiadającej jej jednostki 
handlowej.  
 
Całkowita liczba przedstawia całkowitą liczbę elementów jednostki handlowej.  
Cyfra kontrolna obliczana jest automatycznie przez oprogramowanie generujące kod kreskowy, według 
standardowego algorytmu, który przedstawiono w Załączniku 1. Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być 
przeprowadzana w oprogramowaniu aplikacyjnym.  
 
IZ 8006 jest stosowany np. w branży meblowej, w sytuacjach, kiedy towar jest dostarczany  
w więcej niż jednym opakowaniu, np. oddzielnie pakowane rama krzesła, siedzenie i oparcie. GTIN-13 jest 
przydzielony dla całego krzesła i musi być rozumiany jako numer handlowy (numer ten stosuje się, kiedy 
produkt jest sprzedawany ostatecznemu odbiorcy oraz do celów składania zamówień).  
 
 
48.  MIĘDZYNARODOWY  NUMER  RACHUNKU  BANKOWEGO  –  INTERNATIONAL  BANK  
ACCOUNT  NUMBER  –  IBAN  (IZ  8007)  
 
Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) służy do stosowania na rachunkach płatniczych. Jest on 
zdefiniowany w normie międzynarodowej ISO 31616.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Międzynarodowy numer rachunku bankowego 

8  0  0  7 X1 → X30 
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 8007 oznacza, że pole danych zawiera międzynarodowy identyfikator 
rachunku bankowego.  
 
Międzynarodowy numer rachunku bankowego, według definicji z ISO 13616, wskazuje, na który rachunek 
ma być przekazana kwota z odpowiedniego rachunku płatniczego. Wystawca faktury określa właściwy 
numer rachunku bankowego. Pole to zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki 
przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – 
„Symbolika kodu kreskowego GS1-128”.  
 
Musi być on przetwarzany razem z numerem referencyjnym rachunku płatniczego i Globalnym Numerem 
Lokalizacyjnym GS1 wystawcy faktury, odczytanych z tego samego rachunku płatniczego.  
 
IBAN można wykorzystać w transakcjach międzynarodowych do zidentyfikowania gdzie wysłać płatność, a w 
kraju odbioru – w którym banku znajduje się konto.  
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49.  DATA  I  CZAS  PRODUKCJI  (IZ  8008)  
 
Jest to data i czas wyprodukowania jednostki handlowej.  
 
Identyfikator Zastosowania 8008 oznacza, że pola danych zawierają datę i czas produkcji.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Klasyfikacja produktów UN/ECE Identyfikator 
Zastosowania RR MM DD GG MM SS 

8  0  0  8 N1  N2 N3  N4 N5  N6 N7  N8 N9  N10 N11  N12 
 
Data i czas produkcji oznacza datę i czas wyprodukowania lub zmontowania produktu określony przez 
producenta. Data i czas mogą odnosić się do samej jednostki handlowej lub jednostek w niej zawartych.  
 
Struktura danych jest następująca:  
Rok (RR)   Dziesiątki i jednostki roku (np. 2000 = 00) – pole obowiązkowe  
Miesiąc (MM) Numer miesiąca (np. styczeń = 01) – pole obowiązkowe  
Dzień (DD) Numer dnia odpowiedniego miesiąca (np. 2 dzień = 02) – pole obowiązkowe  
Godzina (GG) Oznaczenie godziny według czasu lokalnego (np. 2 po południu = 14) – pole 

obowiązkowe  
Minuty (MM) Mogą być pominięte, jeżeli nie są potrzebne  
Sekundy (SS) Mogą być pominięte, jeżeli nie są potrzebne  
 
Ponieważ jest to atrybut jednostki handlowej, nie powinien być przetwarzany oddzielnie, ale łącznie z 
numerem identyfikacyjnym jednostki handlowej, do której się odnosi. 
 
Uwaga: Ten ciąg danych może jedynie przedstawiać daty z zakresu od 49 lat w przeszłości  
do 50 lat w przyszłości. Sposób określenia właściwego wieku przedstawiono w Załączniku 3. 
 
 
50.  GLOBALNY  NUMER  RELACJI  USŁUGOWEJ  –   
GLOBAL  SERVICE  RELATION  NUMBER  –  GSRN  (IZ  8018)  
 
Jest to numer identyfikacyjny GS1 relacji usługowej (GSRN) nadawany przez usługodawcę do identyfikacji 
usługobiorcy w kontekście określonej relacji usługowej.  

 
Format IZ i jego pola danych  

 
Globalny numer relacji usługowej  

Identyfikator 
Zastosowania 

Prefiks firmy GS1  
(prefiks organizacji krajowej + 

numer jednostki kodującej) 

 
Oznaczenie relacji usługowej 

Cyfra 
kon-

trolna 

8  0  1  8 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 
8  0  1  8 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 
8  0  1  8 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 
8  0  1  8 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

 
Identyfikator Zastosowania 8018 oznacza, że pole danych zawiera globalny numer relacji usługowej.  
Prefiks firmy GS1 nadawany jest usługodawcy. Stanowi on element struktury numeru GS1, zapewniający 
unikalność numeru na całym świecie.  
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Oznaczenie relacji usługowej jest przydzielane przez usługodawcę. Szczegółowy sposób przydzielania 
GSRN pozostaje w gestii nadającej go firmy. GSRN musi być jednak unikalny dla każdego konkretnego 
usługobiorcy i pozostać unikalny przez okres znacznie przekraczający czas trwania odpowiednich zapisów 
związanych z tą relacją usługową.  
 
Cyfra kontrolna obliczana jest automatycznie z poprzedzających ją 17 cyfr, przez oprogramowanie 
generujące kod kreskowy, według standardowego algorytmu, który przedstawiono w Załączniku 1. 
Weryfikacja cyfry kontrolnej musi być przeprowadzana  
w oprogramowaniu aplikacyjnym.  
 
Globalny Numer Relacji Usługowej może być stosowany do identyfikacji każdej relacji usługowej. Każda taka 
konkretna relacja usługowa może otrzymać oddzielny unikalny numer, zazwyczaj od usługodawcy. 
Przydzielony GSRN staje się unikalnym i uniwersalnym odnośnikiem, który może być wykorzystywany przez 
wszystkich.  
 
Dla ułatwienia administracji zaleca się, aby GSRN były przydzielane kolejno i nie zawierały elementów 
klasyfikujących.  
 
Informacje związane z GSRN mogą niekiedy ulegać zmianie. Poniżej przedstawiono sposoby postępowania 
w sytuacjach, kiedy zmieniły się pierwotne okoliczności w jakich przydzielono GSRN:  
• Jeżeli usługodawca kończy działalność (najczęściej z powodu likwidacji), to wszystkie GSRN nadane 

przez tę organizację powinny zostać wycofane. Jeżeli działalność związana  
z GSRN zostaje przekazana innemu usługodawcy, to ten nowy usługodawca może nadal stosować 
dotychczasowe GSRN, ale następne GSRN powinien nadawać ze swojej puli numerów, po uzyskaniu 
zgody organizacji krajowej.  

• Jeżeli zmieni się zakres usług identyfikowanych GSRN, to usługodawca powinien zmienić informacje 
związane z GSRN w odpowiednich miejscach pamięci komputera. W tym przypadku nie jest konieczne 
nadawanie nowych GSRN.  

• GSRN stosowany do identyfikacji konkretnej relacji usługowej, która została zakończona, nie powinien 
być ponownie przydzielany przez okres znacznie przekraczający czas trwania odpowiednich zapisów.  

 
GSRN jest nieznaczącym numerem służącym do identyfikacji rekordów w bazie danych odnotowujących 
świadczone usługi. Usługi rozumiane są jako działania prowadzone przez usługodawcę na rzecz 
usługobiorcy, na podstawie obustronnej umowy. GSRN identyfikuje zatem daną usługę w odniesieniu do 
konkretnego usługodawcy i konkretnego usługobiorcy.  
W niektórych sytuacjach może on identyfikować użytkownika jako uczestnika (członka) jakiegoś programu. 
Nigdy jednak nie zawiera osobistego numeru identyfikacyjnego, ponieważ zawsze odnosi się do konkretnej 
usługi. Typowe informacje związane z GSRN obejmują: nazwę i adres usługobiorcy, dane dotyczące 
świadczonych usług, itp.  
 
Typową aplikacją wykorzystującą ten ciąg elementów jest identyfikacja „członkostwa”  
w bibliotece studenckiej. Biblioteka wydaje wszystkim czytelnikom karty z kodem kreskowym zawierającym 
unikalny GSRN identyfikujący relacje pomiędzy biblioteką i studentem. Biblioteka następnie skanuje GSRN 
lub numer członkowski za każdym razem, kiedy książka jest pożyczana lub zwracana. Komunikat 
elektroniczny ze skanera jest wykorzystywany do automatycznej aktualizacji bibliotecznej bazy danych. 
Główna korzyść płynąca z zastosowania unikalnego na całym świecie numeru GSRN dla tej hipotetycznej 
aplikacji jest taka, że można go wykorzystywać także w innych aplikacjach. Na przykład  przy udzielaniu 
dostępu do innej biblioteki studenckiej, jeżeli obie te biblioteki uzgodniły taką formę współpracy.  
 
Innym przykładem zastosowania numeru GSRN może być identyfikacja pacjentów w szpitalu.  
 
Należy zauważyć, że GSRN nie jest przeznaczony do identyfikacji pojedynczej usługi jako jednostki 
handlowej. Nie służy również do identyfikacji jednostki fizycznej jako jednostki handlowej, ale może 
identyfikować jednostkę fizyczną dla celów usługowych (na przykład komputer z umową serwisową).  
 
GSRN jest samodzielnym ciągiem elementów i może być przetwarzany samodzielnie.  
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51.  NUMER  REFERENCYJNY  RACHUNKÓW  PŁATNICZYCH  (IZ  8020)  
 
Jest to numer referencyjny rachunku płatniczego.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Numer referencyjny rachunku bankowego 

8  0  2  0 X1 → X25 
zmienna długość 

 
Identyfikator Zastosowania 8020 oznacza, że pole danych zawiera numer referencyjny rachunku płatniczego.  
 
Numer referencyjny rachunku płatniczego nadawany przez wystawcę faktury, stanowi informację do 
identyfikacji rachunku płatniczego w ramach danego Globalnego Numeru Lokalizacyjnego GS1 wystawcy 
faktury i razem z nim identyfikuje rachunek płatniczy  
w sposób unikalny. Służy on do  przesyłania informacji dotyczących płatności pomiędzy wszystkimi 
uczestniczącymi partnerami: wystawcą faktury, jej odbiorcą, agencją przyjmującą płatności i bankami. Może 
być również wykorzystywany jako klucz dostępu do lokalnie przechowywanych informacji.  
 
Pole to zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 
Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu 
kreskowego GS1-128”.  
 
Ze względu na swoją specyfikę, rachunki płatnicze muszą być indywidualnie dostosowywane  
do odbiorcy faktury i dlatego wymagają unikalnego numeru referencyjnego rachunku płatniczego. Upomnienia 
powinny mieć ten sam numer jak oryginał. Numer referencyjny rachunku płatniczego jest nadawany przez 
wystawcę faktury i jest numerem unikalnym w systemie. Zaleca się, aby numery referencyjne rachunków 
płatniczych do tego celu były nadawane kolejno.  
 
Numer referencyjny rachunku płatniczego musi być przetwarzany razem z Globalnym Numerem 
Lokalizacyjnym GS1 wystawcy faktury, odczytanym z tego samego rachunku płatniczego.  
 
 
52.  ROZSZERZONY  KOD  UCC  KUPONÓW  (IZ  8100 – 8102)  
 
Rozszerzony kod UCC kuponów, jest to uzupełnienie identyfikacji kuponów UCC wykorzystujących prefiks 
GS1 05, stosowane wyłącznie w Ameryce Północnej. Nigdy nie stosuje się ich jako samodzielne ciągi 
elementów.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Formaty ciągów elementów 
Identyfikator 

Zastosowania Cyfra 
uzupełniająca

Prefiks 
UCC 

Kod oferty Data ważności 
(miesiąc + rok) 

8  1  0  0  N1 N2  N3  N4  N5  N6  
8  1  0  0  N1 N2  N3  N4  N5  N6 N7  N8  N9  N10 
8  1  0  2 0 N2   

 
Identyfikatory Zastosowania 8100 do 8102 oznaczają, że pole danych zawiera dane uzupełniające 
służące do identyfikacji kuponów UCC.  
 
Cyfra uzupełniająca 0 stosowana jest w IZ 8102 do zachowania parzystej liczby cyfr w ciągu elementów.  
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Prefiks UCC jest cyfrą, która, razem z poprzedzającym ją zerem i następującym po niej numerem 
producenta, tworzy razem prefiks firmy GS1.  
Kod oferty jest przydzielany przez wydawcę kuponu i służy do identyfikacji danej promocji.  
 
Data ważności wskazuje koniec okresu wykupu kuponu.  
 
Ciąg elementów IZ 8100 umożliwia przedstawienie „kodu oferty” i rozszerzenie wykorzystania kuponów UCC 
przez przedsiębiorstwa, których prefiks firmy UCC nie zaczyna się cyfrą 0.  
Ciąg elementów IZ 8101 umożliwia przedstawienie „kodu oferty” i „daty ważności” oraz rozszerzenie 
wykorzystania kuponów UCC w przedsiębiorstwach, których prefiks firmy UCC nie zaczyna się cyfrą 0.  
Ciąg elementów IZ 8102 umożliwia rozszerzenie wykorzystania kuponów UCC przez przedsiębiorstwa, 
których prefiks firmy UCC nie zaczyna się cyfrą 0.  
 
Szczegółowe informacje na temat zawartości danych i kodów kreskowych zawiera broszura „Coupon Code 
Manual”, dostępna w UCC. 
 
53.  INFORMACJE  UZGODNIONE  OBUSTRONNIE  POMIĘDZY  PARTNERAMI  HANDLOWYMI  
(ŁĄCZNIE  Z IDENTYFIKATORAMI  DANYCH  FACT)   
(IZ  90)  
 
Ten ciąg elementów może być wykorzystany do przedstawienia wszelkich informacji, które zostały 
uzgodnione obustronnie przez partnerów handlowych.  
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Pole danych 

9  0 X1 →
 X30 

zmienna długość
 
Identyfikator Zastosowania 90 oznacza, że pole danych zawiera wszelkie informacje, uzgodnione 
obustronnie pomiędzy partnerami handlowymi.  
 
Pole danych zawiera informacje obustronnie uzgodnione pomiędzy dwoma partnerami handlowymi. Pole to 
zawiera dane alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie  
znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy ISO/IEC 646, przedstawionej  
w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
 
Ponieważ pole danych może zawierać dowolne informacje, sposób ich przetwarzania musi zostać wcześniej 
uzgodniony pomiędzy partnerami handlowymi. Umowa ta może obejmować wykorzystanie branżowych 
Identyfikatorów Danych FACT. Jeżeli stosowany jest taki identyfikator FACT, to powinien on pojawiać się 
bezpośrednio po IZ 90 z następującymi  
po nim danymi. Należy jednak zauważyć, że wykorzystanie tych struktur zapewnia użytkownikom niewielkie 
zabezpieczenie poprawności danych.  
 
IZ 90 służy do przedstawienia informacji potrzebnych partnerom handlowym, których nie uwzględniają 
pozostałe istniejące IZ.  
 
Ostrzeżenie: Kod kreskowy zawierający ten ciąg danych powinien zostać usunięty  
z wszelkich jednostek i ich opakowań, zanim opuści obszar znajdujący się pod jurysdykcją danych 
partnerów. Nie usunięcie tego kodu kreskowego może spowodować problemy, jeżeli jednostkę tę 
zeskanuje inny partner handlowy, stosujący te same (wewnętrzne) IZ do innych wewnętrznych 
zastosowań.  
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54.  INFORMACJE  WEWNĘTRZNE  (IZ  91 – 99)  
 
Te ciągi elementów mogą zawierać dowolne informacje istotne dla wewnętrznych zastosowań firmy, a nie 
objęte innymi standardowymi Identyfikatorami Zastosowań. 
 

Format IZ i jego pola danych  
 

Identyfikator 
Zastosowania 

Pole danych 

A1  A2 X1 →
 X30 

zmienna długość
 
Cyfry Identyfikatora Zastosowania A1 A2 przydzielone dla tego ciągu danych to 91 do 99.  
 
Pole danych może zawierać dowolne informacje wewnętrzne dla danej firmy. Pole to zawiera dane 
alfanumeryczne, które mogą obejmować wszystkie znaki przedstawione w Tabeli 1 Międzynarodowej Normy 
ISO/IEC 646, przedstawionej w broszurze GS1 Polska – „Symbolika kodu kreskowego GS1-128”. 
Przetwarzanie ich musi zostać zorganizowane przez tę firmę.  
 
IZ 91 – 92 służy do przedstawienia informacji potrzebnych danemu przedsiębiorstwu, których nie 
uwzględniają pozostałe istniejące IZ.  
 
Ostrzeżenie: Ten ciąg danych zostać usunięty z wszelkich jednostek i ich opakowań, zanim opuści 
obszar znajdujący się pod jurysdykcją danej firmy. Nie usunięcie tego kodu kreskowego może 
spowodować problemy, jeżeli jednostkę tę zeskanuje inny partner handlowy, stosujący te same 
(wewnętrzne) IZ do innych wewnętrznych zastosowań. 
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ZAŁĄCZNIK  1  
 
STANDARDOWY  ALGORYTM  OBLICZANIA  CYFR  KONTROLNYCH  STRUKTUR  NUMERÓW  GS1  

ZAWARTYCH  W  NINIEJSZEJ  BROSZURZE 
 

 Pozycje cyfr 
GTIN-8           N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

GTIN-12       N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

GTIN-13      N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

GTIN-14     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14

18 cyfr N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18

 Pomnożyć wartość każdej pozycji przez  
 x3 x1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3 x 1 x 3  
 Wyniki zakumulowane = Suma  
 Odjęcie sumy od najbliższej wielokrotności dziesiątki = Cyfra kontrolna  

 
Przykład obliczenia cyfry kontrolnej dla osiemnastocyfrowego pola danych: 

Pozycje N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18

Numer bez cyfry 
kontrolnej 

 
3 

 
7 

 
6 

 
1 

 
0 

 
4 

 
2 

 
5 

 
0 

 
0 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Etap 1: 
Pomnożyć x x x x x x x x x x x x x x x x x 

przez 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
Etap 2: 
Zsumować = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Wyniki do 
sumowania 9 7 18 1 0 4 6 5 0 0 6 1 6 3 12 5 18 =101

Etap 3: Odjęcie sumy od najbliższej wielokrotności dziesiątki (110) = Cyfra kontrolna (9)  
Numer z cyfrą 
kontrolną 3 7 6 1 0 4 2 5 0 0 2 1 2 3 4 5 6 9 
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ZAŁĄCZNIK  2  
 
LISTA  WSZYSTKICH  IZ  WRAZ  Z  OZNACZENIAMI  DANYCH  GS1  

(stan na dzień 1.11.2002)  
 
Oznaczenia danych są standardowo skróconym opisem pól danych przedstawianych w formie kodów 
kreskowych, stosowanymi dla ułatwienia ręcznego wprowadzania danych. Oznaczenia danych powinny być 
pisane w języku angielskim, co znajduje zastosowanie głównie w handlu międzynarodowym. Jeżeli towar 
jest przeznaczony na rynek wewnętrzny, to można dodać również oznaczenie w drugim języku. Kwestie 
oznaczeń danych poruszono również  
w broszurze ILIM - GS1 Polska „Europejska etykieta logistyczna GS1”.  
Uwaga: Podane niżej oznaczenia w języku polskim należy traktować jako podpowiedź, a jeżeli na etykiecie 
jest zbyt mało miejsca na umieszczenie ich w podanej tu postaci, to można zastosować większe skróty.  
 

IZ Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania 

Format Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

00 Seryjny Numer Jednostki 
Wysyłkowej 

n2+n18 SSCC 

01 Globalny Numer Jednostki 
Handlowej 

n2+n14 GTIN™ 

02 Numer GTIN™ towarów 
zawartych w innej jednostce 

n2+n14 CONTENT ZAWARTOŚĆ 

10 Numer serii lub partii 
produkcyjnej 

n2+an..20 BATCH/ LOT SERIA 

111 Data produkcji (RRMMDD) n2+n6 PROD DATE DATA PROD. 
121 Data płatności (RRMMDD) n2+n6 DUE DATE DATA PŁATN. 
131 Data pakowania (RRMMDD) n2+n6 PACK DATE DATA PAKOW. 
151 Minimalna data trwałości 

(RRMMDD) 
n2+n6 BEST BEFORE 

lub SELL BY 
DATA MIN. 
TRWAŁOŚCI 

171 Maksymalna data trwałości 
(RRMMDD) 

n2+n6 USE BY  
lub EXPIRY 

TERMIN PRZYD. 
DO SPOŻ. 

20 Wariant produktu n2+n2 VARIANT WARIANT 
21 Numer seryjny n2+an..20 SERIAL NR SERYJNY 
22 Dodatkowe dane o produktach 

specyficznych dla przemysłu 
medycznego 

n2+an..29 QTY/ DATE/ 
BATCH 

ILOŚĆ/ DATA/ 
SERIA 

232 Numer partii  
(do użytku przejściowego) 

n3+n..19 BATCH/LOT SERIA 

240 Dodatkowa identyfikacja pro-
duktu nadana przez producenta 

n3+an..30 ADDITIONAL ID DODATK. IDENT. 

241 Numer części nadawany przez 
klienta 

n3+an..30 CUST. PART No. NR CZĘŚCI 
KLIENTA 

250 Dodatkowy numer seryjny n3+an..30 SECONDARY 
SERIAL 

DODATK. NR 
SERYJNY 

251 Odniesienie do jednostki 
źródłowej 

n3+an..30 REF TO SOURCE REF. ŹRÓDŁOWA 

                                                      
1  Jeżeli wymagane są tylko rok i miesiąc, to DD musi być wypełnione "00".  
2  Plus jedna cyfra do oznaczenie długości.  
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30 Zmienna liczba n2+n..8 VAR. COUNT ZM. ILOŚĆ 
31–
363 

Miary handlowe i logistyczne n4+n6 patrz tabele poniżej patrz tabele poniżej

3373 Kilogramy na metr kwadratowy n4+n6 KG PER m² kg/m² 
37 Liczba jednostek handlowych 

zawartych w jednostce 
logistycznej 

n2+n..8 COUNT ILOŚĆ 

3903 Kwota płatności –  
obszar wspólnej waluty 

n4+n..15 AMOUNT KWOTA 

3913 Kwota płatności –  
z kodem waluty ISO  

n4+n3+n..15 AMOUNT KWOTA 

3923 Kwota płatności dla jednostki 
handlowej o zmiennej ilości – 
obszar wspólnej waluty 

n4+n..15 PRICE  
 

CENA 
 

3933 Kwota płatności dla jednostki 
handlowej o zmiennej ilości –  
z kodem waluty ISO 

n4+n3+n..18 PRICE CENA 

400 Numer zamówienia n3+an..30 ORDER NUMER NR ZAMÓWIENIA 
401 Numer przesyłki n3+an..30 CONSIGNMENT NR PRZESYŁKI 
402 Numer identyfikacyjny wysyłki n3+n17 SHIPMENT No. NR WYSYŁKI 
403 Kod trasy n3+an..30 ROUTE TRASA 
410 Globalny Numer Lokalizacyjny 

GS1  
„Wysłać do – Dostarczyć do” 

n3+n13 SHIP TO LOC WYSŁAĆ DO 

411 Globalny Numer Lokalizacyjny 
GS1  
„Rachunek dla – Faktura dla” 

n3+n13 BILL TO  RACHUNEK DLA 

412 Globalny Numer Lokalizacyjny 
GS1 „Zakupiono od” 

n3+n13 PURCHASE FROM ZAKUPIONO OD 

413 Globalny Numer Lokalizacyjny 
GS1  
„Wysłać do – Dostarczyć do – 
Wyekspediować do” 

n3+n13 SHIP FOR LOC WYSŁAĆ DLA 

414 Identyfikacja lokalizacji 
fizycznej, Globalny Numer 
Lokalizacyjny GS1 

n3+n13 LOC No. NR LOK. 

415 Globalny Numer Lokalizacyjny 
GS1 wystawcy faktury 

n3+n13 PAY TO PŁATNOŚĆ DLA 

420 „Wysłać do – Dostarczyć do” 
Kod pocztowy w obrębie tych 
samych władz pocztowych 

n3+an..20 SHIP TO POST KOD POCZT. 

421 „Wysłać do – Dostarczyć do” 
Kod pocztowy z trzycyfrowym 
prefiksem kraju ISO 

n3+n3+an..9 SHIP TO POST KOD POCZT. 

                                                      
3  Te IZ zawierają cztery cyfry. Pierwsze trzy identyfikują rodzaj IZ, a czwarta cyfra oznacza położenie przecinka 

dziesiętnego.  
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422 Kraj pochodzenia jednostki 
handlowej 

n3+n3 ORIGIN POCHODZENIE 

423 Kraj wstępnego przetworzenia n3+n..15 COUNTRY – 
INITIAL PROCESS

 

KRAJ WSTĘP. 
PRZETW. 

424 Kraj przetworzenia n3+n3 COUNTRY – 
PROCESS 

KRAJ PRZETW. 

425 Kraj podziału lub demontażu n3+n3 COUNTRY - 
DISASSEBLY 

KRAJ ROZB. 

426 Kraj pełnego procesu 
przetworzenia 

n3+n3 COUNTRY – FULL 
PROCESS 

KRAJ PEŁNEGO 
PROCESU 

7001 Natowski numer magazynowy – 
NATO Stock Number – NSN 

n4+n4+n2+n7 NSN 

7002 Klasyfikacja UN/ECE półtusz  
i elementów mięsa 

n4+an..30 MEAT CUT KLASYF. MIĘSA 

703s Kod kraju ISO oraz numer 
dopuszczenia firmy 
przetwarzajacej jednostkę 
handlową 

n4+n3+an..27 PROCESOR # s PROCES # s 

8001 Produkty w rolkach –  
szerokość, długość, średnica 
rdzenia, kierunek i zwoje 

n4+n14 DIMENSIONS WYMIARY 

8002 Elektroniczny Seryjny Identyfi-
kator Telefonów Komórkowych 

n4+an..20 CMT No. NR CMT 

8003 Globalny Identyfikator Zasobów 
Zwrotnych 

n4+n14+an..16 GRAI 

8004 Globalny Identyfikator Indywi-
dualnych Zasobów  

n4+an..30 GIAI 

8005 Cena za jednostkę miary n4+n6 PRICE PER UNIT CENA ZA JEDN. 
8006 Identyfikacja elementów jednostki 

handlowej 
n4+n14+n2+n2 GTIN 

8007 Międzynarodowy Numer 
Rachunku Bankowego 

n4+an..30 IBAN 

8008 Data i czas produkcji n4+n8+n..4 PROD TIME CZAS PROD. 
8018 Globalny Numer Relacji 

Usługowych 
n4+n18 GSRN 

8020 Numer Referencyjny 
Rachunków Płatniczych 

n4+an..25 REF No. NR REF 

8100 Rozszerzony kod kuponu – NSC 
+ Kod oferty 

n4+n1+n5 – 

8101 Rozszerzony kod kuponu – NSC 
+ Kod oferty + Kod końca oferty 

n4+n1+n5+n4 – 

8102 Rozszerzony kod kuponu – NSC n4+n1+n1 – 
90 Informacje obustronnie uzgod-

nione pomiędzy partnerami han-
dlowymi (łącznie z ID FACT) 

n2+an..30 INTERNAL WEWNĘTRZ. + 
skrót od konkretnego 
rodzaju oznaczenia 
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91–99 Informacje wewnętrzne dla firmy n2+an..30 INTERNAL WEWNĘTRZ. + 
skrót od konkretnego 
rodzaju oznaczenia 

 
Metryczne miary handlowe  
 

 
IZ 

Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania  

Format Danych n6 

 
Jednostka 

miary 

Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

310 (n) Waga netto Kilogramy NET WEIGHT (kg) WAGA NETTO (kg) 

311 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
handel  

Metry LENGTH (m) DŁUGOŚĆ (m) 

312 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, handel 

Metry WIDTH (m) SZEROKOŚĆ (m) 

313 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, handel 

Metry HEIGHT (m) WYSOKOŚĆ (m) 

314 (n) Powierzchnia, handel Metry 
kwadratowe 

AREA (m2) POW. (m2) 

315 (n) Objętość netto Litry NET VOLUME (l) OBJ. NETTO (l) 

316 (n) Objętość netto Metry 
sześcienne 

NET VOLUME (m3) OBJ. NETTO (m3) 

(n) Oznacza położenie przecinka dziesiętnego, omówione w p. 14.  
 
Niemetryczne miary handlowe  
 

 
IZ 

Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania  

Format danych n6 

 
Jednostka 

miary 

Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

320 (n) Waga netto Funty NET WEIGHT (lb) WAGA NETTO (lb) 

321 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
handel 

Cale LENGTH (i) DŁUGOŚĆ (i) 

322 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
handel 

Stopy LENGTH (f) DŁUGOŚĆ (f) 

323 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
handel 

Jardy LENGTH (y) DŁUGOŚĆ (y) 

324 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, handel 

Cale WIDTH (i) SZEROKOŚĆ (i) 

325 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, handel 

Stopy WIDTH (f) SZEROKOŚĆ (f) 

326 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, handel 

Jardy WIDTH (y) SZEROKOŚĆ (y) 

327 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, handel 

Cale HEIGHT (i) WYSOKOŚĆ (i) 

328 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, handel 

Stopy HEIGHT (f) WYSOKOŚĆ (f) 

329 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, handel 

Jardy HEIGHT (y) WYSOKOŚĆ (y) 
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350 (n) Powierzchnia, handel Cale 
kwadratowe 

AREA (i2) POW. (i2) 

351 (n) Powierzchnia, handel Stopy 
kwadratowe 

AREA (f2) POW. (f2) 

352 (n) Powierzchnia, handel Jardy 
kwadratowe 

AREA (y2) POW. (y2) 

356 (n) Waga netto Troy uncje  NET WEIGHT (t) WAGA NETTO (t) 

357 (n) Objętość netto Uncje (USA) NET VOLUME (oz) OBJ. NETTO (oz) 

360 (n) Objętość netto Kwarty NET VOLUME (lb) OBJ. NETTO (lb) 

361 (n) Objętość netto Galony (USA) NET VOLUME (g) OBJ. NETTO (g) 

364 (n) Objętość netto Cale 
sześcienne 

NET VOLUME (i3) OBJ. NETTO (i3) 

365 (n) Objętość netto Stopy 
sześcienne 

NET VOLUME (f3) OBJ. NETTO (f3) 

366 (n) Objętość netto Jardy 
sześcienne 

NET VOLUME (y3) OBJ. NETTO (y3) 

(n) Oznacza położenie przecinka dziesiętnego, omówione w p. 14. 
 
Metryczne miary logistyczne  
 

 
IZ 

Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania  

Format danych n6 

 
Jednostka 

miary 

Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

330 (n) Waga brutto Kilogramy GROSS WEIGHT 
(kg) 

WAGA BRUTTO 
(kg) 

331 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
logistyka 

Metry LENGTH (m), log DŁUGOŚĆ (m), log 

332 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, logistyka 

Metry WIDTH (m), log SZEROKOŚĆ (m), 
log 

333 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, logistyka 

Metry HEIGHT (m), log WYSOKOŚĆ (m), 
log 

334 (n) Powierzchnia, logistyka Metry 
kwadratowe 

AREA (m2), log POW. (m2), log 

335 (n) Objętość brutto Litry VOLUME (l), log OBJ. (l), log 

336 (n) Objętość brutto Metry 
sześcienne 

VOLUME (m3), log OBJ. (m3), log 

(n) Oznacza położenie przecinka dziesiętnego, omówione w p. 15.  
 
Niemetryczne miary logistyczne  
 

 
IZ 

Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania  

Format danych n6 

 
Jednostka 

miary 

Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

340 (n) Waga brutto Funty GROSS WEIGHT 
(lb) 

WAGA BRUTTO (lb)
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IZ 

Pełen tytuł  
Identyfikatora Zastosowania  

Format danych n6 

 
Jednostka 

miary 

Oznaczenie danych 
angielskie 

Oznaczenie danych 
polskie 

341 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
logistyka 

Cale LENGTH (i), log DŁUGOŚĆ (i), log 

342 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
logistyka 

Stopy LENGTH (f), log DŁUGOŚĆ (f), log 

343 (n) Długość lub pierwszy wymiar, 
logistyka 

Jardy LENGTH (y), log DŁUGOŚĆ (y), log 

344 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, logistyka 

Cale WIDTH (i), log SZEROKOŚĆ (i), 
log 

345 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, logistyka 

Stopy WIDTH (f), log SZEROKOŚĆ (f), 
log 

346 (n) Szerokość, średnica lub drugi 
wymiar, logistyka 

Jardy WIDTH (y), log SZEROKOŚĆ (y), 
log 

347 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, logistyka 

Cale HEIGHT (i), log WYSOKOŚĆ (i), log

348 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, logistyka 

Stopy HEIGHT (f), log WYSOKOŚĆ (f), log

349 (n) Głębokość, grubość, wysokość 
lub trzeci wymiar, logistyka 

Jardy HEIGHT (y), log WYSOKOŚĆ (y), 
log 

353 (n) Powierzchnia, logistyka Cale 
kwadratowe 

AREA (i2), log POW. (i2), log 

354 (n) Powierzchnia, logistyka Stopy 
kwadratowe 

AREA (f2), log POW. (f2), log 

355 (n) Powierzchnia, logistyka Jardy 
kwadratowe 

AREA (y2), log POW. (y2), log 

362 (n) Objętość brutto Kwarty VOLUME (q), log OBJ. (q), log 
363 (n) Objętość brutto Galony (USA) VOLUME (g), log OBJ. (g), log 
367 (n) Objętość brutto Cale 

sześcienne 
VOLUME (i3), log OBJ. (i3), log 

368 (n) Objętość brutto Stopy 
sześcienne 

VOLUME (f3), log OBJ. (f3), log 

369 (n) Objętość brutto Jardy 
sześcienne 

VOLUME (y3), log OBJ. (y3), log 

(n) Oznacza położenie przecinka dziesiętnego, omówione w p. 15.  
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ZAŁĄCZNIK  3  
 

OKREŚLENIE  WIEKU  W  DATACH 
 
Wśród standardowych Identyfikatorów Zastosowania UCC/EAN znajdują się następujące rodzaje dat:  
• Data produkcji (IZ 11)  
• Data płatności (IZ 12)  
• Data pakowania (IZ 13)  
• Minimalna data trwałości (Jakość) (IZ 15)  
• Maksymalna data trwałości (Bezpieczeństwo) (IZ 17)  
 
Interpretacja poszczególnych rodzajów dat w praktyce gospodarczej pozostaje w gestii użytkownika. 
Interpretacja taka może się zmieniać w zależności od asortymentu produktów, dla których daty te są 
stosowane.  
 
Ponieważ pole danych „rok” składa się z dwóch pozycji, wiek jest ustalany przy pomocy następującej 
procedury.  
 
 
 
 

 
 
 

 

Wynik wynosi  
51 do 99 

Rok N1 N2 należy 
do obecnego 

wieku 

Rok N1 N2 należy 
do następnego 

wieku 

Wynik wynosi  
-50 do -99 

Rok N1 N2 należy 
do poprzedniego 

wieku 

Odjąć dwie 
ostatnie cyfry 

aktualnego roku 
od N1 N2 

NIE NIE
TAK TAK

 
 
 
 
Uwaga:  Ze względu na konieczność zastosowania opisanej procedury, w standardzie Identyfikatorów 

Zastosowania można przedstawić jedynie daty w zakresie od 49 lat przed do 50 lat po bieżącym 
roku.  
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ZAŁĄCZNIK  4  
 

ŁĄCZENIE  CIĄGÓW  ELEMENTÓW 
 
Dla zapewnienia prawidłowego przetwarzania skanowanych danych, niektóre aplikacje mogą wymagać 
łączenia ciągów elementów przedstawiających określone kombinacje danych identyfikacyjnych.  
 
W niniejszym załączniku znajdują się dwie tabele przedstawiające zasady łączenia poszczególnych ciągów 
elementów. Pierwsza tabela zawiera pary ciągów elementów, które nie mogą znaleźć się na tej samej 
jednostce fizycznej. Druga tabela definiuje ciągi elementów, które wymagają pojawienia się innego ciągu 
elementów na tej samej jednostce fizycznej.  
 
Należy również pamiętać o tym, że jeżeli na tej samej jednostce fizycznej znajdują się podwójne ciągi 
elementów, to zawarte w nich dane muszą mieć tę samą wartość.  
 

Tabela niepoprawnych par ciągów elementów  

Poniższa tabela zawiera pary ciągów elementów, które nie mogą pojawić się na tej samej jednostce 
fizycznej. 

 
Para ciągów elementów 

IZ Opis IZ Opis 

 
Uwagi 

01 
(GTIN

™) 

Identyfikacja 
jednostki 
handlowej 

01 
(GTIN™) 

Identyfikacja 
jednostki 
handlowej 

Podwójne GTIN™ o różnych wartościach 

01 
(GTIN

™) 

Identyfikacja 
jednostki 
handlowej 

02 Identyfikacja 
zawartości 
jednostki 
logistycznej 

IZ 02 nie może być stosowany do identy-
fikacji jednostek handlowych zawartych  
w jednostce handlowej 

10 Numer serii 
produkcyjnej 

23n Numer partii  
(do użytku 
przejściowego) 

Podwójne numery partii / serii produkcyjnej 
o różnych wartościach 

22 Dodatkowe dane 
dla przemysłu 
medycznego 

30 Liczba Podwójne ilości o różnych wartościach 

22 Dodatkowe dane 
dla przemysłu 
medycznego 

10 Numer serii 
produkcyjnej 

Podwójne numery partii / serii produkcyjnej 
o różnych wartościach 

22 Dodatkowe dane 
dla przemysłu 
medycznego 

17 Maksymalna 
data trwałości 

Podwójne daty przydatności o różnych 
wartościach 

22 Dodatkowe dane 
dla przemysłu 
medycznego 

21 Numer seryjny Podwójne numery seryjne o różnych 
wartościach 

22 Dodatkowe dane 
dla przemysłu 
medycznego 

23n Numer partii  
(do użytku 
przejściowego) 

Podwójne numery partii / serii produkcyjnej 
o różnych wartościach 
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420 Kod pocztowy 
„Dostarczyć do”, 
w zasięgu 
pojedynczych 
władz pocztowych 

421 Kod pocztowy 
„Wysłać do” z 
kodem kraju ISO 

Tylko jeden kod pocztowy „Wysłać do” może 
znaleźć się na jednostce 

390n Kwota płatności – 
wspólny obszar 
walutowy 

391n Kwota płatności 
z kodem waluty 
ISO 

Tylko jeden ciąg elementów kwoty płatności 
może znaleźć się na rachunku płatniczym 

8006 Identyfikator 
elementów 

01 
(GTIN™) 

Identyfikator 
jednostki 
handlowej 

Inne GTIN™ nie mogą być stosowane  
z IZ 8006. Jednostka handlowa jest 
identyfikowana GTIN™ zawartym w IZ 8006 

 
 

Tabela obowiązkowych połączeń ciągów elementów  

Poniższa tabela zawiera pary ciągów elementów, które wymagają pojawienia się innego ciągu elementów na 
tej samej jednostce fizycznej.  
 

Jeżeli występuje ciąg 
elementów 

 
IZ 

 
Opis 

To obo-
wiązkowo 
musi być 
połączony 
z ciągiem 

elementów

 
 

Uwagi 

01 
(GTIN
™)z  

N1 = 9 

Identyfikator jednostki 
handlowej o zmiennej 
ilości 

30, 3nnn1 
lub 3nnn2 
lub 8001 

Obowiązkowe połączenie z informacją o zmiennej ilości 

02 Identyfikator 
zawartości jednostki 
logistycznej 

00 
 

Obowiązkowe połączenie z SSCC 

02 Identyfikator 
zawartości jednostki 
logistycznej 

37 Obowiązkowa liczba zawartych jednostek handlowych 

10 Numer serii 
produkcyjnej 

01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

11, 13, 
15, 17 

Daty 01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

12 Data płatności 8020 i 415 Obowiązkowe połączenie z Numerem Referencyjnym 
Rachunku Płatniczego i GLN GS1 Wystawcy Faktury 

20 Wariant produktu  GTIN™ 
lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

21 Numer seryjny 01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ pojedynczej 
jednostki handlowej (numer seryjny nie może odnosić 
się do zgrupowania jednostek handlowych) 

22 Dane uzupełniające 
dla przemysłu 
medycznego 

01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ 
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23n Numer partii 01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

240 Dodatkowa 
identyfikacja produktu 

01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

241 Numer części 
nadawany przez 
klienta 

01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ lub z 
identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej 

250 Dodatkowy numer 
seryjny 

01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ (numer seryjny nie 
może odnosić się do zgrupowania jednostek 
handlowych) 

250 Dodatkowy numer 
seryjny 

21 Obowiązkowe połączenie z numerem seryjnym 

30 Zmienna liczba 01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ o zmiennej ilości  
(tj. numer identyfikacyjny GTIN-14 zaczynający  
się od 9) lub identyfikatorem zawartości jednostki 
logistycznej o zmiennej ilości 

3nnn1 Miary handlowe, które 
nie mogą  
być sumowane 

GTIN™ Obowiązkowe połączenie z GTIN™ o zmiennej ilości  
(tj. numer identyfikacyjny GTIN-14 zaczynający  
się od 9) 

3nnn2 Miary handlowe, które 
mogą  
być sumowane 

01 
(GTIN™) 

lub 02 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ o zmiennej ilości  
(tj. numer identyfikacyjny GTIN-14 zaczynający  
się od 9) lub identyfikatorem zawartości jednostki 
logistycznej o zmiennej ilości 

3nnn3 Miary logistyczne 00 lub  
01 

(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z SSCC lub GTIN™ o 
zmiennej ilości (tj. numer identyfikacyjny GTIN-14 
zaczynający się od 9) 

337n Kilogramy na metr 
kwadratowy 

01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ 

37 Liczba zawartych 
jednostek 

02 Obowiązkowe połączenie z identyfikatorem zawartości 
jednostki logistycznej 

390n Kwota płatności – 
wspólny obszar 
walutowy 

8020 i 415 Obowiązkowe połączenie z numerem referencyjnym 
rachunku płatniczego i GLN GS1 wystawcy faktury 

391n Kwota płatności  
z kodem waluty ISO 

8020 i 415 Obowiązkowe połączenie z numerem referencyjnym 
rachunku płatniczego i GLN GS1 wystawcy faktury 

403 Kod trasy 00 Obowiązkowe połączenie z SSCC 

415 GLN GS1 wystawcy 
faktury 

8020 Obowiązkowe połączenie z numerem referencyjnym 
rachunku płatniczego 

422 Kraj pochodzenia 01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ 

703s Kod kraju ISO oraz 
numer dopuszczenia 
firmy przetwarzajacej 
jednostkę handlową 

01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™  
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8001 Zmienne wartości 
produktów w rolkach 

01 
(GTIN™) 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ o zmiennej ilości  
(tj. numer identyfikacyjny GTIN-14 zaczynający  
się od 9) 

8005 Cena za jednostkę 
miary 

01 
(GTIN™) 

lub 02 
obydwa z 

N1 = 9 

Obowiązkowe połączenie z GTIN™ o zmiennej ilości  
lub identyfikatorem zawartości jednostki logistycznej  
o zmiennej ilości 

8007 Międzynarodowy 
numer rachunku 
bankowego  

8020 i 415 Obowiązkowe połączenie z numerem referencyjnym 
rachunku płatniczego i GLN GS1 wystawcy faktury 

8020 Numer referencyjny 
rachunku płatniczego 

415 Obowiązkowe połączenie z GLN GS1 wystawcy faktury 

 
1 IZ 3nnn gdzie pierwsze trzy cyfry to 312, 313, 324, 325, 326, 327, 328 i 329.  
2 IZ 3nnn gdzie pierwsze trzy cyfry to 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 350, 351, 352, 356, 

357, 360, 361, 364, 365 i 366 (miary dla zmiennej ilości).  
3 IZ 3nnn gdzie pierwsze trzy cyfry to 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 

346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 362, 363, 367, 368 i 369 (wszystkie miary).  
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ZAŁĄCZNIK  5  
 
WPROWADZENIE  DO  MIĘDZYNARODOWEGO  NUMERU  KONTA  BANKOWEGO  (INTERNATIONAL  

BANK  ACCOUNT  NUMBER  –  IBAN) 
 
Międzynarodowy Numer Konta Bankowego (IBAN) definiuje norma ISO 13616. Określa ona elementy IBAN, 
które są stosowane dla ułatwienia przetwarzania danych w skali międzynarodowej, w środowiskach 
finansowych oraz w innych gałęziach gospodarki.  
 
IBAN tworzy się z wykorzystaniem Podstawowego Numeru Konta Bankowego (Basic Bank Account Numer – 
BBAN). BBAN jest identyfikatorem wykorzystywanym w instytucjach finansowych w poszczególnych krajach 
jako część Krajowego Systemu Numerów Kont. Zapewnia to jednoznaczną identyfikację konta bankowego 
klienta w danym kraju. BBAN wykorzystuje się do tworzenia IBAN w następujący sposób:  
a) Pierwsze dwie litery (a2) powinny być zawsze dwuznakowym Kodem Krajowym (wersja alfa), zgodnie z 

definicją w ISO 3166, regionu (jednostki podziału administracyjnego),  
w którym działa oddział banku obsługujący / utrzymujący dany IBAN.  

b) Trzeci i czwarty znak (n2) powinny być cyframi kontrolnymi liczonymi według schematu określonego w 
ISO 13616.  

c) W transmisji elektronicznej IBAN (również w postaci kodu kreskowego), ostatnim znakiem powinien być 
BBAN bez separatorów i znaków specjalnych (patrz ISO 13616).  

 
PRZYKŁADY  

 Kraj : Kanada (ISO 3166 dwa znaki kodu kraju CA) 
 BBAN : 012323456-123 123456789012 
 IBAN : CA95012323456123123456789012 
 Kraj : Belgia (ISO 3166 dwa znaki kodu kraju BE) 
 BBAN : 320-0347134-41 
 IBAN : BE88320034713441 
 
Należy zauważyć, że tylko instytucja finansowa obsługująca (utrzymująca) dane konto jest upoważniona do 
generowania IBAN (łącznie z cyfrą kontrolną).  
 
 



 
 
 

 
 
All contents copyright © Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2007 strona 61 z 61 
 
 

The global language of business. 

 

  
 
Instytyt Logistyki i Magazynowania 
GS1 Polska 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 
 
www.ilim.poznan.pl 
www.gs1pl.org 


	WSTĘP
	1.  SERYJNY  NUMER  JEDNOSTKI  WYSYŁKOWEJ  –  �SERIAL  SHIPP
	2.  GLOBALNY  NUMER  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  –  �GLOBAL  TRADE
	3.  IDENTYFIKATOR  JEDNOSTEK  HANDLOWYCH  �ZAWARTYCH  W  JED
	4.  NUMER  SERII  LUB  PARTII  PRODUKCYJNEJ  (IZ  10)
	5.  DATY  IZ  (11),  (13),  (15)  I  (17)
	5.1.  DATA  PRODUKCJI  (IZ  11)
	5.2.  DATA  PŁATNOŚCI  (IZ  12)
	5.3.  DATA  PAKOWANIA  (IZ  13)
	5.4.  MINIMALNA  DATA  TRWAŁOŚCI  (JAKOŚĆ)  (IZ  15)
	5.5.  MAKSYMALNA  DATA  TRWAŁOŚCI  (BEZPIECZEŃSTWO)  (IZ  17

	6.  WARIANT  PRODUKTU  (IZ  20)
	7.  NUMER  SERYJNY  (IZ  21)
	8.  DANE  UZUPEŁNIAJĄCE  DLA  PRODUKTÓW  SPECYFICZNYCH  �DLA
	9.  NUMER  PARTII  (DO  UŻYTKU  PRZEJŚCIOWEGO)  (IZ  23n)
	10.  DODATKOWY  IDENTYFIKATOR  PRODUKTU  �NADAWANY  PRZEZ  P
	11.  NUMER  CZĘŚCI  NADAWANY  PRZEZ  KLIENTA  (IZ  241)
	12.  DODATKOWY  NUMER  SERYJNY  (IZ  250)
	13. ODNIESIENIE DO JEDNOSTKI ŹRÓDŁOWEJ (IZ 251)
	14.  ZMIENNA  LICZBA  (IZ  30)
	15.  MIARY  HANDLOWE  (IZ  31nn,  32nn,  35nn,  36nn)
	16.  MIARY  LOGISTYCZNE  (IZ  33nn,  34nn,  35nn,  36nn)
	17.  KILOGRAMY  NA  METR  KWADRATOWY  (IZ  337n)
	18.  LICZBA  JEDNOSTEK  HANDLOWYCH  �ZAWARTYCH  W  JEDNOSTCE
	19.  KWOTA  PŁATNOŚCI  –  OBSZAR  WSPÓLNEJ  WALUTY  (IZ  390
	20.  KWOTA  PŁATNOŚCI  –  Z  KODEM  WALUTY  ISO  (IZ  391n)
	21.  KWOTA  PŁATNOŚCI  DLA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  �O  ZMIENN
	22.  KWOTA  PŁATNOŚCI  DLA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  �O  ZMIENN
	23.  NUMER  ZAMÓWIENIA  (IZ  400)
	24.  NUMER  PRZESYŁKI  (IZ  401)
	25.  NUMER  IDENTYFIKACYJNY  WYSYŁKI  (IZ  402)
	26.  KOD  TRASY  (IZ  403)
	GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1
	„WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”  (IZ  410)
	28.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1  �„RACHUNEK  DLA  –
	29.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1  �„ZAKUPIONO  OD”  
	30.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1  �„WYSŁAĆ  DO  –  D
	31.  IDENTYFIKACJA  LOKALIZACJI  FIZYCZNEJ,  �GLOBALNY  NUME
	32.  GLOBALNY  NUMER  LOKALIZACYJNY  GS1  �WYSTAWCY  FAKTURY
	33.  „WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”  KOD  POCZTOWY  �W  ZAS
	34.  „WYSŁAĆ  DO  –  DOSTARCZYĆ  DO”  �KOD  POCZTOWY  Z  TRZ
	35.  KRAJ  POCHODZENIA  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  (IZ  422)
	36.  KRAJ  WSTĘPNEGO  PRZETWORZENIA  (IZ  423)
	37.  KRAJ  PRZETWORZENIA  (IZ  424)
	38.  KRAJ  PODZIAŁU  LUB  DEMONTAŻU  (IZ  425)
	39. KRAJ OBEJMUJĄCY CAŁY ŁAŃCUCH PRZETWÓRCZY (IZ 426)
	40.  NATOWSKI NUMER MAGAZYNOWY  –  NATO  STOCK  NUMBER  –  N
	41.  KLASYFIKACJA  UN/ECE  PÓŁTUSZ  I  ELEMENTÓW  MIĘSA  (IZ
	42. NUMER DOPUSZCZENIA FIRMY Z 3-ZNAKOWYM KODEM ISO KRAJU (I
	43.  PRODUKTY  W  ROLKACH  –  SZEROKOŚĆ,  DŁUGOŚĆ,  �ŚREDNIC
	44.  SERYJNY  IDENTYFIKATOR  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH  –  ELEC
	45.  GLOBALNE  IDENTYFIKATORY  ZASOBÓW
	45.1.  GLOBALNY  IDENTYFIKATOR  ZASOBÓW  ZWROTNYCH  –  �GLOB
	45.2.  GLOBALNY  IDENTYFIKATOR  INDYWIDUALNYCH  ZASOBÓW  –  

	46.  CENA ZA JEDNOSTKĘ MIARY (IZ 8005)
	47.  IDENTYFIKACJA  ELEMENTÓW  JEDNOSTKI  HANDLOWEJ  (IZ  80
	48.  MIĘDZYNARODOWY  NUMER  RACHUNKU  BANKOWEGO  –  INTERNAT
	49.  DATA  I  CZAS  PRODUKCJI  (IZ  8008)
	50.  GLOBALNY  NUMER  RELACJI  USŁUGOWEJ  –  �GLOBAL  SERVIC
	51.  NUMER  REFERENCYJNY  RACHUNKÓW  PŁATNICZYCH  (IZ  8020)
	52.  ROZSZERZONY  KOD  UCC  KUPONÓW  (IZ  8100 – 8102)
	53.  INFORMACJE  UZGODNIONE  OBUSTRONNIE  POMIĘDZY  PARTNERA
	54.  INFORMACJE  WEWNĘTRZNE  (IZ  91 – 99)
	ZAŁĄCZNIK  1
	STANDARDOWY  ALGORYTM  OBLICZANIA  CYFR  KONTROLNYCH  STRUKT
	ZAŁĄCZNIK  2
	LISTA  WSZYSTKICH  IZ  WRAZ  Z  OZNACZENIAMI  DANYCH  GS1
	Metryczne miary handlowe
	Niemetryczne miary handlowe
	Metryczne miary logistyczne
	Niemetryczne miary logistyczne




	ZAŁĄCZNIK  3
	OKREŚLENIE  WIEKU  W  DATACH
	ZAŁĄCZNIK  4
	ŁĄCZENIE  CIĄGÓW  ELEMENTÓW
	Tabela niepoprawnych par ciągów elementów
	Tabela obowiązkowych połączeń ciągów elementów


	ZAŁĄCZNIK  5
	WPROWADZENIE  DO  MIĘDZYNARODOWEGO  NUMERU  KONTA  BANKOWEGO
	PRZYKŁADY


